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        بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي
        الفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابع

        ))))٤٤٤٤((((منار السبيل منار السبيل منار السبيل منار السبيل - - - - فقهفقهفقهفقه
))))٣٣٣٣((((        

        كتاب ا�.تكتاب ا�.تكتاب ا�.تكتاب ا�.ت----,ب رشوط القصاص ف' دون النفس,ب رشوط القصاص ف' دون النفس,ب رشوط القصاص ف' دون النفس,ب رشوط القصاص ف' دون النفس

ٕان امحلد 5 تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ ,5 تعـاىل مـن رشور ٕان امحلد 5 تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ ,5 تعـاىل مـن رشور ٕان امحلد 5 تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ ,5 تعـاىل مـن رشور ٕان امحلد 5 تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ ,5 تعـاىل مـن رشور 
ٔانفسـنا ومن سيئات ٔاعاملنـا، مـن هيـد هللا تعـاىل فـال مـضل H، ومـن يـضلل فـال ٔانفسـنا ومن سيئات ٔاعاملنـا، مـن هيـد هللا تعـاىل فـال مـضل H، ومـن يـضلل فـال ٔانفسـنا ومن سيئات ٔاعاملنـا، مـن هيـد هللا تعـاىل فـال مـضل H، ومـن يـضلل فـال ٔانفسـنا ومن سيئات ٔاعاملنـا، مـن هيـد هللا تعـاىل فـال مـضل H، ومـن يـضلل فـال 

ي H، ؤاشــهد ٔان ال ٕاH ٕاال هللا وحــده ال رشيــك H، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده ي H، ؤاشــهد ٔان ال ٕاH ٕاال هللا وحــده ال رشيــك H، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده ي H، ؤاشــهد ٔان ال ٕاH ٕاال هللا وحــده ال رشيــك H، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده ي H، ؤاشــهد ٔان ال ٕاH ٕاال هللا وحــده ال رشيــك H، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده هــادهــادهــادهــاد
 Hورسو Hورسو Hورسو Hوحصبه وسمل تسل' كثًريا----ورسو Hٓوحصبه وسمل تسل' كثًرياصىل هللا عليه وعىل ا Hٓوحصبه وسمل تسل' كثًرياصىل هللا عليه وعىل ا Hٓوحصبه وسمل تسل' كثًرياصىل هللا عليه وعىل ا Hٓصىل هللا عليه وعىل ا . . . .        

وقفنا يف املرة املاضية يف املرة املاضية عىل ,ب رشوط القصاص ف' دون وقفنا يف املرة املاضية يف املرة املاضية عىل ,ب رشوط القصاص ف' دون وقفنا يف املرة املاضية يف املرة املاضية عىل ,ب رشوط القصاص ف' دون وقفنا يف املرة املاضية يف املرة املاضية عىل ,ب رشوط القصاص ف' دون     ::::ٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعد
        . . . . النفسالنفسالنفسالنفس

        ,ب رشوط القصاص ف' دون النفس,ب رشوط القصاص ف' دون النفس,ب رشوط القصاص ف' دون النفس,ب رشوط القصاص ف' دون النفس

تلكمنا عن القـصاص يف تلكمنا عن القـصاص يف تلكمنا عن القـصاص يف تلكمنا عن القـصاص يف ) ) ) ) ه يف النفس ٔاخد به ف' دوهنا، ومن ال فاله يف النفس ٔاخد به ف' دوهنا، ومن ال فاله يف النفس ٔاخد به ف' دوهنا، ومن ال فاله يف النفس ٔاخد به ف' دوهنا، ومن ال فالمن ٔاخذ بغري من ٔاخذ بغري من ٔاخذ بغري من ٔاخذ بغري ((((
    :::: ٔاي ٔاي ٔاي ٔاي،،،،))))القـصاص فـ' دون الـنفسالقـصاص فـ' دون الـنفسالقـصاص فـ' دون الـنفسالقـصاص فـ' دون الـنفس    ((((النفس، هنا القصاص ف' دون الـنفس، يبقـىالنفس، هنا القصاص ف' دون الـنفس، يبقـىالنفس، هنا القصاص ف' دون الـنفس، يبقـىالنفس، هنا القصاص ف' دون الـنفس، يبقـى

القـصاص يف أالعـضاء، لــو ٕانـسان قطــع مـن ٕانـسان ٕاصــبع ٔاو يـد ٔاو يشء، يبقــى القـصاص يف أالعـضاء، لــو ٕانـسان قطــع مـن ٕانـسان ٕاصــبع ٔاو يـد ٔاو يشء، يبقــى القـصاص يف أالعـضاء، لــو ٕانـسان قطــع مـن ٕانـسان ٕاصــبع ٔاو يـد ٔاو يشء، يبقــى القـصاص يف أالعـضاء، لــو ٕانـسان قطــع مـن ٕانـسان ٕاصــبع ٔاو يـد ٔاو يشء، يبقــى 
        . . . . القصاص ف' دون النفسالقصاص ف' دون النفسالقصاص ف' دون النفسالقصاص ف' دون النفس

ْم ِفهيَا ﴿﴿﴿﴿: : : : ' دوهنا، لقوH تعاىل' دوهنا، لقوH تعاىل' دوهنا، لقوH تعاىل' دوهنا، لقوH تعاىلمن ٔاخذ بغريه يف النفس ٔاخد به فمن ٔاخذ بغريه يف النفس ٔاخد به فمن ٔاخذ بغريه يف النفس ٔاخد به فمن ٔاخذ بغريه يف النفس ٔاخد به ف: (: (: (: (يقوليقوليقوليقول ْم ِفهيَا  َوَكَتبْنَا عَلَْهيِ ْم ِفهيَا  َوَكَتبْنَا عَلَْهيِ ْم ِفهيَا  َوَكَتبْنَا عَلَْهيِ  َوَكَتبْنَا عَلَْهيِ
كتـاب هللا كتـاب هللا كتـاب هللا كتـاب هللا ««««، وحلديث ٔانس بـن النـرض وفيـه ، وحلديث ٔانس بـن النـرض وفيـه ، وحلديث ٔانس بـن النـرض وفيـه ، وحلديث ٔانس بـن النـرض وفيـه ]]]]٤٥٤٥٤٥٤٥: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ ا~ن{ الن{ْفَس ِ,لن{ْفِس ا~ن{ الن{ْفَس ِ,لن{ْفِس ا~ن{ الن{ْفَس ِ,لن{ْفِس ا~ن{ الن{ْفَس ِ,لن{ْفِس 

        ....رواه البخاري وغريهرواه البخاري وغريهرواه البخاري وغريهرواه البخاري وغريه» » » » القصاصالقصاصالقصاصالقصاص

، بغـري ، بغـري ، بغـري ، بغـري اااا يعين من ال يؤخذ بغريه يف الـنفس فـال يؤخـذ بـه فـ' دوهنـ يعين من ال يؤخذ بغريه يف الـنفس فـال يؤخـذ بـه فـ' دوهنـ يعين من ال يؤخذ بغريه يف الـنفس فـال يؤخـذ بـه فـ' دوهنـ يعين من ال يؤخذ بغريه يف الـنفس فـال يؤخـذ بـه فـ' دوهنـ))))ومن ال فالومن ال فالومن ال فالومن ال فال((((    
اكٔالبوين مع و�هام، احلر مع العبد، واملسمل مع الاكفر، لعدم اكٔالبوين مع و�هام، احلر مع العبد، واملسمل مع الاكفر، لعدم اكٔالبوين مع و�هام، احلر مع العبد، واملسمل مع الاكفر، لعدم اكٔالبوين مع و�هام، احلر مع العبد، واملسمل مع الاكفر، لعدم ((((: : : :  يقول يقول يقول يقول::::، مثل، مثل، مثل، مثلخالفخالفخالفخالف
 ٕان إالنسان أالب لو قتل ابنه ال يقتل به كام قدمنا قبل ذ�، لكن  ٕان إالنسان أالب لو قتل ابنه ال يقتل به كام قدمنا قبل ذ�، لكن  ٕان إالنسان أالب لو قتل ابنه ال يقتل به كام قدمنا قبل ذ�، لكن  ٕان إالنسان أالب لو قتل ابنه ال يقتل به كام قدمنا قبل ذ�، لكن ::::املعىناملعىناملعىناملعىن    ))))املاكفأةاملاكفأةاملاكفأةاملاكفأة

العكس ال، اكٔالبوين مع و�هام، وكذ� أالم، أالم لو قتلت و�هـا ال تقتـل، عـىل العكس ال، اكٔالبوين مع و�هام، وكذ� أالم، أالم لو قتلت و�هـا ال تقتـل، عـىل العكس ال، اكٔالبوين مع و�هام، وكذ� أالم، أالم لو قتلت و�هـا ال تقتـل، عـىل العكس ال، اكٔالبوين مع و�هام، وكذ� أالم، أالم لو قتلت و�هـا ال تقتـل، عـىل 
        . . . . ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----    الراحج وهذا �م امجلاهري خالف إالمام ما�الراحج وهذا �م امجلاهري خالف إالمام ما�الراحج وهذا �م امجلاهري خالف إالمام ما�الراحج وهذا �م امجلاهري خالف إالمام ما�
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، لو ٕانسان حر قتل عبد ال يقتل به، كذ� لو ٕانسان حر ، لو ٕانسان حر قتل عبد ال يقتل به، كذ� لو ٕانسان حر ، لو ٕانسان حر قتل عبد ال يقتل به، كذ� لو ٕانسان حر ، لو ٕانسان حر قتل عبد ال يقتل به، كذ� لو ٕانسان حر ))))واحلر مع العبدواحلر مع العبدواحلر مع العبدواحلر مع العبد((((    : : : : يقوليقوليقوليقول
بنه ٔاو بنه ٔاو بنه ٔاو بنه ٔاو قطع عضو من ٔاعضاء العبد ال يقتص منه، كذ� أالب ٔايًضا لو قطع ٕاصبع القطع عضو من ٔاعضاء العبد ال يقتص منه، كذ� أالب ٔايًضا لو قطع ٕاصبع القطع عضو من ٔاعضاء العبد ال يقتص منه، كذ� أالب ٔايًضا لو قطع ٕاصبع القطع عضو من ٔاعضاء العبد ال يقتص منه، كذ� أالب ٔايًضا لو قطع ٕاصبع ال

        . . . . يد ال يقتص من أالبيد ال يقتص من أالبيد ال يقتص من أالبيد ال يقتص من أالب

لو ٕانسان مسمل جىن عىل اكفر هيودي ٔاو نـرصاين، هـل لو ٕانسان مسمل جىن عىل اكفر هيودي ٔاو نـرصاين، هـل لو ٕانسان مسمل جىن عىل اكفر هيودي ٔاو نـرصاين، هـل لو ٕانسان مسمل جىن عىل اكفر هيودي ٔاو نـرصاين، هـل  يعين  يعين  يعين  يعين ))))واملسمل مع الاكفرواملسمل مع الاكفرواملسمل مع الاكفرواملسمل مع الاكفر((((
لو ٕانسان مسمل قطع يد لو ٕانسان مسمل قطع يد لو ٕانسان مسمل قطع يد لو ٕانسان مسمل قطع يد         . . . . ،،،، منه منه منه منه ال يقتص ال يقتص ال يقتص ال يقتص::::اجلواباجلواباجلواباجلواب    ؟؟؟؟قتص من هذا املسمل يف النفسقتص من هذا املسمل يف النفسقتص من هذا املسمل يف النفسقتص من هذا املسمل يف النفسي ي ي ي 

كون كون كون كون  القصاص ولكن ي القصاص ولكن ي القصاص ولكن ي القصاص ولكن ييكون فيهيكون فيهيكون فيهيكون فيه    الالالال: : : :  ال ال ال ال::::اجلواباجلواباجلواباجلواب    ،،،،؟؟؟؟نرصاين ٔاو يشء هل يقتص منهنرصاين ٔاو يشء هل يقتص منهنرصاين ٔاو يشء هل يقتص منهنرصاين ٔاو يشء هل يقتص منه
        . . . . يقول لعدم املاكفئةيقول لعدم املاكفئةيقول لعدم املاكفئةيقول لعدم املاكفئة : : : :السببالسببالسببالسبب    فيه ا�ية فيه ا�ية فيه ا�ية فيه ا�ية 

        ::::))))ورشوطه ٔاربعةورشوطه ٔاربعةورشوطه ٔاربعةورشوطه ٔاربعة((((

 فــال  فــال  فــال  فــال العمــد العــدوانالعمــد العــدوانالعمــد العــدوانالعمــد العــدوان    : (: (: (: (مــن رشوط القــصاص فــ' دون الــنفسمــن رشوط القــصاص فــ' دون الــنفسمــن رشوط القــصاص فــ' دون الــنفسمــن رشوط القــصاص فــ' دون الــنفس:::: أالول  أالول  أالول  أالول الــرشط الــرشط الــرشط الــرشط ((((
 البد ٔان يكون معد وعدوان، ٕانـسان يقطـع الٓخـر ٔاصـبع، ٕانـسان  البد ٔان يكون معد وعدوان، ٕانـسان يقطـع الٓخـر ٔاصـبع، ٕانـسان  البد ٔان يكون معد وعدوان، ٕانـسان يقطـع الٓخـر ٔاصـبع، ٕانـسان  البد ٔان يكون معد وعدوان، ٕانـسان يقطـع الٓخـر ٔاصـبع، ٕانـسان ))))قصاص يف غريهقصاص يف غريهقصاص يف غريهقصاص يف غريه

        . . . . يقطع الٓخر يد البد ٔان يكون معد عدوانيقطع الٓخر يد البد ٔان يكون معد عدوانيقطع الٓخر يد البد ٔان يكون معد عدوانيقطع الٓخر يد البد ٔان يكون معد عدوان

مث قطع عضو من ٕانسان لكن ليس مث قطع عضو من ٕانسان لكن ليس مث قطع عضو من ٕانسان لكن ليس مث قطع عضو من ٕانسان لكن ليس ٕانسان ٕانسان ٕانسان ٕانسان لو ٔاخطأ لو ٔاخطأ لو ٔاخطأ لو ٔاخطأ     ))))فال قصاص يف اخلطأ ٕاجامعاً فال قصاص يف اخلطأ ٕاجامعاً فال قصاص يف اخلطأ ٕاجامعاً فال قصاص يف اخلطأ ٕاجامعاً ((((
        .... فيه ليس فيه القصاص نقول ٕاجامعا فيه ليس فيه القصاص نقول ٕاجامعا فيه ليس فيه القصاص نقول ٕاجامعا فيه ليس فيه القصاص نقول ٕاجامعا::::اجلواباجلواباجلواباجلواب    ،،،،حمكه؟حمكه؟حمكه؟حمكه؟     ما ما ما مامعد وال عدوانمعد وال عدوانمعد وال عدوانمعد وال عدوان

ب القصاص يف النفس ويه أالصـل، ففـ' دوهنـا ٔاوىل، وال يف شــبه ب القصاص يف النفس ويه أالصـل، ففـ' دوهنـا ٔاوىل، وال يف شــبه ب القصاص يف النفس ويه أالصـل، ففـ' دوهنـا ٔاوىل، وال يف شــبه ب القصاص يف النفس ويه أالصـل، ففـ' دوهنـا ٔاوىل، وال يف شــبه ٔالنه ال يوجٔالنه ال يوجٔالنه ال يوجٔالنه ال يوج((((
 ليك يقتص من هذا إالنسان البد ٔان يكون معـد والبـد ٔان يكـون عـدوان،  ليك يقتص من هذا إالنسان البد ٔان يكون معـد والبـد ٔان يكـون عـدوان،  ليك يقتص من هذا إالنسان البد ٔان يكون معـد والبـد ٔان يكـون عـدوان،  ليك يقتص من هذا إالنسان البد ٔان يكون معـد والبـد ٔان يكـون عـدوان، ))))العمدالعمدالعمدالعمد

ال يوجـد قـصاص يف أالعـضاء ال يف ال يوجـد قـصاص يف أالعـضاء ال يف ال يوجـد قـصاص يف أالعـضاء ال يف ال يوجـد قـصاص يف أالعـضاء ال يف فففف    ::::اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة     العضو ا®ي قطع، العضو ا®ي قطع، العضو ا®ي قطع، العضو ا®ي قطع،ههههليك نقتص منليك نقتص منليك نقتص منليك نقتص من
        . . . . اخلطأ وال يف شـبه العمداخلطأ وال يف شـبه العمداخلطأ وال يف شـبه العمداخلطأ وال يف شـبه العمد

 االٓية الـيت يه يف  االٓية الـيت يه يف  االٓية الـيت يه يف  االٓية الـيت يه يف ))))وقياسًا عىل النفسوقياسًا عىل النفسوقياسًا عىل النفسوقياسًا عىل النفس. . . . مدمدمدمدواالٓية خمصوصة ,خلطأ، فكذا شـبه العواالٓية خمصوصة ,خلطأ، فكذا شـبه العواالٓية خمصوصة ,خلطأ، فكذا شـبه العواالٓية خمصوصة ,خلطأ، فكذا شـبه الع((((
ُ َخاِ�ًا ِفهيَا َوغَِضَب ﴿﴿﴿﴿    ، ، ، ، ٩٣٩٣٩٣٩٣سورة النساء، آية سورة النساء، آية سورة النساء، آية سورة النساء، آية  من{ دًا فََجَزاُؤُه َ·َ تََعّمِ ُ َخاِ�ًا ِفهيَا َوغَِضَب َوَمن يَْقُتْل ُمْؤِمنًا م¼ من{ دًا فََجَزاُؤُه َ·َ تََعّمِ ُ َخاِ�ًا ِفهيَا َوغَِضَب َوَمن يَْقُتْل ُمْؤِمنًا م¼ من{ دًا فََجَزاُؤُه َ·َ تََعّمِ ُ َخاِ�ًا ِفهيَا َوغَِضَب َوَمن يَْقُتْل ُمْؤِمنًا م¼ من{ دًا فََجَزاُؤُه َ·َ تََعّمِ َوَمن يَْقُتْل ُمْؤِمنًا م¼

ُ عَلَْيِه َولََعنَُه َوا~عَد{ Hَُ عََذاً, َعِظ'ً  ُ عَلَْيِه َولََعنَُه َوا~عَد{ Hَُ عََذاً, َعِظ'ً ا¾{ ُ عَلَْيِه َولََعنَُه َوا~عَد{ Hَُ عََذاً, َعِظ'ً ا¾{ ُ عَلَْيِه َولََعنَُه َوا~عَد{ Hَُ عََذاً, َعِظ'ً ا¾{  ومخس عقو,ت متواليات عىل  ومخس عقو,ت متواليات عىل  ومخس عقو,ت متواليات عىل  ومخس عقو,ت متواليات عىل ] ] ] ] ٩٣٩٣٩٣٩٣:  :  :  :  النساءالنساءالنساءالنساء    [ [ [ [         ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا¾{
        . . . .  النفس وكذ� اجلاين عىل أالعضاء النفس وكذ� اجلاين عىل أالعضاء النفس وكذ� اجلاين عىل أالعضاء النفس وكذ� اجلاين عىل أالعضاءقاتلقاتلقاتلقاتل

 ٕامـاكن Áســتيفاء بــال  ٕامـاكن Áســتيفاء بــال  ٕامـاكن Áســتيفاء بــال  ٕامـاكن Áســتيفاء بــال : (: (: (: (الـرشط الثــاين مــن رشوط القـصاص فــ' دون الــنفسالـرشط الثــاين مــن رشوط القـصاص فــ' دون الــنفسالـرشط الثــاين مــن رشوط القـصاص فــ' دون الــنفسالـرشط الثــاين مــن رشوط القـصاص فــ' دون الــنفس((((
 ٕانسان عضو من ٕانسان ليك ٔاقتص منه البد ٔامن عدم الـرساية  ٕانسان عضو من ٕانسان ليك ٔاقتص منه البد ٔامن عدم الـرساية  ٕانسان عضو من ٕانسان ليك ٔاقتص منه البد ٔامن عدم الـرساية  ٕانسان عضو من ٕانسان ليك ٔاقتص منه البد ٔامن عدم الـرساية  قطع قطع قطع قطع::::عىنعىنعىنعىناملاملاملامل    ))))حيفحيفحيفحيف
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 فيه مفصل ٔاو من ساق  فيه مفصل ٔاو من ساق  فيه مفصل ٔاو من ساق  فيه مفصل ٔاو من ساق  ا®ي سأقتص منه ا®ي سأقتص منه ا®ي سأقتص منه ا®ي سأقتص منه املاكن املاكن املاكن املاكنهل هذاهل هذاهل هذاهل هذا املاكن،  املاكن،  املاكن،  املاكن، هذاهذاهذاهذا    يقتص منيقتص منيقتص منيقتص من
    لـو اكنلـو اكنلـو اكنلـو اكنمـن الـرساية، لكـن مـن الـرساية، لكـن مـن الـرساية، لكـن مـن الـرساية، لكـن ٔاأ ٔاأ ٔاأ ٔاأ     ففففن فيه مفصل ال يكون فيه حيـن فيه مفصل ال يكون فيه حيـن فيه مفصل ال يكون فيه حيـن فيه مفصل ال يكون فيه حيـ ٕاذا اك ٕاذا اك ٕاذا اك ٕاذا اك؟؟؟؟ٔاو من خفذٔاو من خفذٔاو من خفذٔاو من خفذ

     هيـÉ هيـÉ هيـÉ هيـÉ لبقيـة ا®راع ممكـن لبقيـة ا®راع ممكـن لبقيـة ا®راع ممكـن لبقيـة ا®راع ممكـن القطـع القطـع القطـع القطـعالساق نصف الـساعد، هنـا ال ينفـع، وٕاال ســميتدالساق نصف الـساعد، هنـا ال ينفـع، وٕاال ســميتدالساق نصف الـساعد، هنـا ال ينفـع، وٕاال ســميتدالساق نصف الـساعد، هنـا ال ينفـع، وٕاال ســميتد
        . . . . ))))ٕاماكن Áستيفاء بال حيفٕاماكن Áستيفاء بال حيفٕاماكن Áستيفاء بال حيفٕاماكن Áستيفاء بال حيف    ((((إالنسان فهيا، هذا معىن �مهإالنسان فهيا، هذا معىن �مهإالنسان فهيا، هذا معىن �مهإالنسان فهيا، هذا معىن �مه

مـا الن منـه مـا الن منـه مـا الن منـه مـا الن منـه : : : : بأن يكون القطع من مفصل، ٔاو ينهتـي ٕاىل حد كامرن أالنـف، وهـوبأن يكون القطع من مفصل، ٔاو ينهتـي ٕاىل حد كامرن أالنـف، وهـوبأن يكون القطع من مفصل، ٔاو ينهتـي ٕاىل حد كامرن أالنـف، وهـوبأن يكون القطع من مفصل، ٔاو ينهتـي ٕاىل حد كامرن أالنـف، وهـو((((
، لـو قطـع ال بـأس، لكـن ال ينفـع ٔان ، لـو قطـع ال بـأس، لكـن ال ينفـع ٔان ، لـو قطـع ال بـأس، لكـن ال ينفـع ٔان ، لـو قطـع ال بـأس، لكـن ال ينفـع ٔان  املاكن الغـرضويف املاكن الغـرضويف املاكن الغـرضويف املاكن الغـرضويف::::مارن أالنفمارن أالنفمارن أالنفمارن أالنف    ))))بتهبتهبتهبتهدون قص دون قص دون قص دون قص 

        ؟؟؟؟ جناية ورضبه هنا وقطع القصبة جناية ورضبه هنا وقطع القصبة جناية ورضبه هنا وقطع القصبة جناية ورضبه هنا وقطع القصبة ٕانسان ٕانسان ٕانسان ٕانسانلو ٕانسان جىن عىللو ٕانسان جىن عىللو ٕانسان جىن عىللو ٕانسان جىن عىلما حلمك ما حلمك ما حلمك ما حلمك يقطع القصبة،يقطع القصبة،يقطع القصبة،يقطع القصبة،
            . . . . ال ينفع ٔاقتص منه يكون فهيا ا�يةال ينفع ٔاقتص منه يكون فهيا ا�يةال ينفع ٔاقتص منه يكون فهيا ا�يةال ينفع ٔاقتص منه يكون فهيا ا�ية::::اجلواباجلواباجلواباجلواب

 يف اجلوف،  يف اجلوف،  يف اجلوف،  يف اجلوف، : : : : اجلائفةاجلائفةاجلائفةاجلائفة        ) ) ) ) قصبة أالنفقصبة أالنفقصبة أالنفقصبة أالنف: : : : فال قصاص يف جائفة، وال يف قطع القصبة ٔايفال قصاص يف جائفة، وال يف قطع القصبة ٔايفال قصاص يف جائفة، وال يف قطع القصبة ٔايفال قصاص يف جائفة، وال يف قطع القصبة ٔاي((((
خشص ٔاىت بسكينة مث رضب ٕانسان يف بطنه، خشص ٔاىت بسكينة مث رضب ٕانسان يف بطنه، خشص ٔاىت بسكينة مث رضب ٕانسان يف بطنه، خشص ٔاىت بسكينة مث رضب ٕانسان يف بطنه، ::::، مثاH، مثاH، مثاH، مثاH املعدة ٔاو املثانة ٔاو أالمعاء املعدة ٔاو املثانة ٔاو أالمعاء املعدة ٔاو املثانة ٔاو أالمعاء املعدة ٔاو املثانة ٔاو أالمعاءٕامإامإامإاما

 ٔاخـذ سـكينة ؤارضبـه يف بطنـه، ال ٔاعـرف الـسكينة مـداها ٔايـن  ٔاخـذ سـكينة ؤارضبـه يف بطنـه، ال ٔاعـرف الـسكينة مـداها ٔايـن  ٔاخـذ سـكينة ؤارضبـه يف بطنـه، ال ٔاعـرف الـسكينة مـداها ٔايـن  ٔاخـذ سـكينة ؤارضبـه يف بطنـه، ال ٔاعـرف الـسكينة مـداها ٔايـن ؟؟؟؟هل ٔاقتص منههل ٔاقتص منههل ٔاقتص منههل ٔاقتص منه
    وتنهتـي ٕاىل ٔاين، ممكن ٔارضبه يف سكينة ال تعرف تـصل ٕاىل ٔايـن ميـوت مهنـا، فـال وتنهتـي ٕاىل ٔاين، ممكن ٔارضبه يف سكينة ال تعرف تـصل ٕاىل ٔايـن ميـوت مهنـا، فـال وتنهتـي ٕاىل ٔاين، ممكن ٔارضبه يف سكينة ال تعرف تـصل ٕاىل ٔايـن ميـوت مهنـا، فـال وتنهتـي ٕاىل ٔاين، ممكن ٔارضبه يف سكينة ال تعرف تـصل ٕاىل ٔايـن ميـوت مهنـا، فـال 

        . . . . ينفع القصاص، ولكن فهيا ا�يةينفع القصاص، ولكن فهيا ا�يةينفع القصاص، ولكن فهيا ا�يةينفع القصاص، ولكن فهيا ا�ية ال  ال  ال  ال ::::اجلواباجلواباجلواباجلواب

     مـايش ٔامـا نـصف الـساعد مـايش ٔامـا نـصف الـساعد مـايش ٔامـا نـصف الـساعد مـايش ٔامـا نـصف الـساعد؟؟؟؟ٕانسان بعض الساعدٕانسان بعض الساعدٕانسان بعض الساعدٕانسان بعض الساعدلو قطع لو قطع لو قطع لو قطع         )))) قطع بعض ساعده قطع بعض ساعده قطع بعض ساعده قطع بعض ساعدهٔاؤاؤاؤاو((((
 لـو املفـصل املفـصل ينـدمل  لـو املفـصل املفـصل ينـدمل  لـو املفـصل املفـصل ينـدمل  لـو املفـصل املفـصل ينـدمل  لكـن لكـن لكـن لكـن،،،، مث هيÉ إالنـسان اكمـالً  مث هيÉ إالنـسان اكمـالً  مث هيÉ إالنـسان اكمـالً  مث هيÉ إالنـسان اكمـالً ييييرس رس رس رس ي ي ي ي ، ممكن هو ، ممكن هو ، ممكن هو ، ممكن هو فالفالفالفال
        ، ، ، ، ويربأ ويربأ ويربأ ويربأ 

ــه ال ميكــن (((( ــري خــالف، ٔان ــه ال ميكــن ٔاو بعــض ســاق، ٔاو بعــض عــضد، ٔاو بعــض ورك بغ ــري خــالف، ٔان ــه ال ميكــن ٔاو بعــض ســاق، ٔاو بعــض عــضد، ٔاو بعــض ورك بغ ــري خــالف، ٔان ــه ال ميكــن ٔاو بعــض ســاق، ٔاو بعــض عــضد، ٔاو بعــض ورك بغ ــري خــالف، ٔان ٔاو بعــض ســاق، ٔاو بعــض عــضد، ٔاو بعــض ورك بغ
مهنا بال حيف، يعين مهنا بال حيف، يعين مهنا بال حيف، يعين مهنا بال حيف، يعين  هذه العØ، ٔالنه ال يؤمن Áستيفاء  هذه العØ، ٔالنه ال يؤمن Áستيفاء  هذه العØ، ٔالنه ال يؤمن Áستيفاء  هذه العØ، ٔالنه ال يؤمن Áستيفاء ))))Áستيفاء مهنا بال حيفÁستيفاء مهنا بال حيفÁستيفاء مهنا بال حيفÁستيفاء مهنا بال حيف

ليك تأمن الرساية مسـتحيل، ممكن يكون فيه رساية، الـرساية ٔاي اجلـرح يـرسي، ليك تأمن الرساية مسـتحيل، ممكن يكون فيه رساية، الـرساية ٔاي اجلـرح يـرسي، ليك تأمن الرساية مسـتحيل، ممكن يكون فيه رساية، الـرساية ٔاي اجلـرح يـرسي، ليك تأمن الرساية مسـتحيل، ممكن يكون فيه رساية، الـرساية ٔاي اجلـرح يـرسي، 
ٔانت قطعـت بعـض الـساعد، هـل أالمـر يكتفـي عـىل هـذا الـيشء وينـدمل ويـربٔا ٔانت قطعـت بعـض الـساعد، هـل أالمـر يكتفـي عـىل هـذا الـيشء وينـدمل ويـربٔا ٔانت قطعـت بعـض الـساعد، هـل أالمـر يكتفـي عـىل هـذا الـيشء وينـدمل ويـربٔا ٔانت قطعـت بعـض الـساعد، هـل أالمـر يكتفـي عـىل هـذا الـيشء وينـدمل ويـربٔا 

، يأخـذ الـزراع لكـه حيـصل H غرغرينـة ، يأخـذ الـزراع لكـه حيـصل H غرغرينـة ، يأخـذ الـزراع لكـه حيـصل H غرغرينـة ، يأخـذ الـزراع لكـه حيـصل H غرغرينـة يـرسي يـرسي يـرسي يـرسي     ويشفى، ال هذا يرسي، ٕاىل ٔايـنويشفى، ال هذا يرسي، ٕاىل ٔايـنويشفى، ال هذا يرسي، ٕاىل ٔايـنويشفى، ال هذا يرسي، ٕاىل ٔايـن
    ٔالنه ال ميكن Áستيفاء مهنا بال حيفٔالنه ال ميكن Áستيفاء مهنا بال حيفٔالنه ال ميكن Áستيفاء مهنا بال حيفٔالنه ال ميكن Áستيفاء مهنا بال حيف: (: (: (: (إالنسان ميوت فهيا، هذا معىن �مه يقولإالنسان ميوت فهيا، هذا معىن �مه يقولإالنسان ميوت فهيا، هذا معىن �مه يقولإالنسان ميوت فهيا، هذا معىن �مه يقول

بل رمبا ٔاخذ ٔاكرث من حقه، ٔاو رسى ٕاىل عضو آخر، ٔاو ٕاىل النفس، فمينع منه، ملـا بل رمبا ٔاخذ ٔاكرث من حقه، ٔاو رسى ٕاىل عضو آخر، ٔاو ٕاىل النفس، فمينع منه، ملـا بل رمبا ٔاخذ ٔاكرث من حقه، ٔاو رسى ٕاىل عضو آخر، ٔاو ٕاىل النفس، فمينع منه، ملـا بل رمبا ٔاخذ ٔاكرث من حقه، ٔاو رسى ٕاىل عضو آخر، ٔاو ٕاىل النفس، فمينع منه، ملـا 
ٔان رجًال رضب رجًال عىل ساعده ,لسـيف فقطعها ٔان رجًال رضب رجًال عىل ساعده ,لسـيف فقطعها ٔان رجًال رضب رجًال عىل ساعده ,لسـيف فقطعها ٔان رجًال رضب رجًال عىل ساعده ,لسـيف فقطعها ««««روى منران بن جارية عن ٔابيه روى منران بن جارية عن ٔابيه روى منران بن جارية عن ٔابيه روى منران بن جارية عن ٔابيه 
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    ٕاين ٔاريدٕاين ٔاريدٕاين ٔاريدٕاين ٔاريد:  :  :  :   ,�ية، فقال ,�ية، فقال ,�ية، فقال ,�ية، فقال���� فأمر H النيب  فأمر H النيب  فأمر H النيب  فأمر H النيب ����من غري مفصل، فاسـتعدى عليه النيب من غري مفصل، فاسـتعدى عليه النيب من غري مفصل، فاسـتعدى عليه النيب من غري مفصل، فاسـتعدى عليه النيب 
هـذا احلـديث هـذا احلـديث هـذا احلـديث هـذا احلـديث » » » » خذ ا�ية ,رك هللا � فهيا ومل يقض H ,لقصاصخذ ا�ية ,رك هللا � فهيا ومل يقض H ,لقصاصخذ ا�ية ,رك هللا � فهيا ومل يقض H ,لقصاصخذ ا�ية ,رك هللا � فهيا ومل يقض H ,لقصاص: : : : القصاص، قالالقصاص، قالالقصاص، قالالقصاص، قال
وضعفه الشـيخ أاللباين، لكن املعىن الفقهـي حصيح، املعىن الفقهـي، وضعفه الشـيخ أاللباين، لكن املعىن الفقهـي حصيح، املعىن الفقهـي، وضعفه الشـيخ أاللباين، لكن املعىن الفقهـي حصيح، املعىن الفقهـي، وضعفه الشـيخ أاللباين، لكن املعىن الفقهـي حصيح، املعىن الفقهـي، ) ) ) ) رواه ابن ماجهرواه ابن ماجهرواه ابن ماجهرواه ابن ماجه

        . . . . التعليل حصيح كام قدمناالتعليل حصيح كام قدمناالتعليل حصيح كام قدمناالتعليل حصيح كام قدمنا

    ))))وقـع املوقـع، ومل يلزمـه يشء ٔالنـه حقـهوقـع املوقـع، ومل يلزمـه يشء ٔالنـه حقـهوقـع املوقـع، ومل يلزمـه يشء ٔالنـه حقـهوقـع املوقـع، ومل يلزمـه يشء ٔالنـه حقـه: : : : فٕان خالف فاقتص بقدر حقه، ومل يرسفٕان خالف فاقتص بقدر حقه، ومل يرسفٕان خالف فاقتص بقدر حقه، ومل يرسفٕان خالف فاقتص بقدر حقه، ومل يرس((((
 ومل يكن يعرف  ومل يكن يعرف  ومل يكن يعرف  ومل يكن يعرف  الساعد ليس من املفصل الساعد ليس من املفصل الساعد ليس من املفصل الساعد ليس من املفصلآخر عىلآخر عىلآخر عىلآخر عىلٕانسان ٕانسان ٕانسان ٕانسان لو رضب لو رضب لو رضب لو رضب         ::::صورة ٔاخرىصورة ٔاخرىصورة ٔاخرىصورة ٔاخرى

    ؟ ؟ ؟ ؟  اجلــرح مل يــرس وال فيــه يشء مــا احلــمك اجلــرح مل يــرس وال فيــه يشء مــا احلــمك اجلــرح مل يــرس وال فيــه يشء مــا احلــمك اجلــرح مل يــرس وال فيــه يشء مــا احلــمك انــدمل انــدمل انــدمل انــدملغــضب ورضبــه مــثè، مثغــضب ورضبــه مــثè، مثغــضب ورضبــه مــثè، مثغــضب ورضبــه مــثè، مثفففف    احلــمكاحلــمكاحلــمكاحلــمك
        ....وقع املوقع ومل يلزمه يشء ٔالنه حقه، وٕامنا منع منه لتومه الز.دةوقع املوقع ومل يلزمه يشء ٔالنه حقه، وٕامنا منع منه لتومه الز.دةوقع املوقع ومل يلزمه يشء ٔالنه حقه، وٕامنا منع منه لتومه الز.دةوقع املوقع ومل يلزمه يشء ٔالنه حقه، وٕامنا منع منه لتومه الز.دة: (: (: (: (يقوليقوليقوليقول::::اجلواباجلواباجلواباجلواب

يف Áمس اكلعـني يف Áمس اكلعـني يف Áمس اكلعـني يف Áمس اكلعـني املـساواة املـساواة املـساواة املـساواة  ( ( ( (::::     من رشوط القصاص ف' دون النفس من رشوط القصاص ف' دون النفس من رشوط القصاص ف' دون النفس من رشوط القصاص ف' دون النفسلثلثلثلثالرشط الثاالرشط الثاالرشط الثاالرشط الثا
        . . . . ,لعني، وأالنف ,ٔالنف، وأالذن ,ٔالذن، والسن ,لسن، لالٓية,لعني، وأالنف ,ٔالنف، وأالذن ,ٔالذن، والسن ,لسن، لالٓية,لعني، وأالنف ,ٔالنف، وأالذن ,ٔالذن، والسن ,لسن، لالٓية,لعني، وأالنف ,ٔالنف، وأالذن ,ٔالذن، والسن ,لسن، لالٓية

 يعين لو ٕان ٕانسان جىن عىل ٕانسان فقطـع H يـد،  يعين لو ٕان ٕانسان جىن عىل ٕانسان فقطـع H يـد،  يعين لو ٕان ٕانسان جىن عىل ٕانسان فقطـع H يـد،  يعين لو ٕان ٕانسان جىن عىل ٕانسان فقطـع H يـد، ))))فال تقطع اليد ,لرجل وعكسهفال تقطع اليد ,لرجل وعكسهفال تقطع اليد ,لرجل وعكسهفال تقطع اليد ,لرجل وعكسه
        . . . . هل ممكن جيين عليه االٓخر ويقطع H رجل، ال، اليد ,ليد وأالذن ,ٔالذنهل ممكن جيين عليه االٓخر ويقطع H رجل، ال، اليد ,ليد وأالذن ,ٔالذنهل ممكن جيين عليه االٓخر ويقطع H رجل، ال، اليد ,ليد وأالذن ,ٔالذنهل ممكن جيين عليه االٓخر ويقطع H رجل، ال، اليد ,ليد وأالذن ,ٔالذن

))))Á خـتالف يفÁٔالن القصاص يقتيض املـساواة وÁ خـتالف يفÁٔالن القصاص يقتيض املـساواة وÁ خـتالف يفÁٔالن القصاص يقتيض املـساواة وÁ خـتالف يفÁخـتالف يف ٔالن القصاص يقتيض املـساواة وÁ خـتالف يف مس دليـل عـىلÁ خـتالف يف مس دليـل عـىلÁ خـتالف يف مس دليـل عـىلÁ مس دليـل عـىل
        .... واملساواة تكون يف Áمس واملساواة تكون يف Áمس واملساواة تكون يف Áمس واملساواة تكون يف Áمس))))املعىن، واملساواةاملعىن، واملساواةاملعىن، واملساواةاملعىن، واملساواة

        فــال تقطــع الميــني مــن يــد، ورجــل، وعــني، ؤاذن وحنوهــا فــال تقطــع الميــني مــن يــد، ورجــل، وعــني، ؤاذن وحنوهــا فــال تقطــع الميــني مــن يــد، ورجــل، وعــني، ؤاذن وحنوهــا فــال تقطــع الميــني مــن يــد، ورجــل، وعــني، ؤاذن وحنوهــا : : : : واملــساواة يف املوضــعواملــساواة يف املوضــعواملــساواة يف املوضــعواملــساواة يف املوضــع((((
 لو ٕانسان عدى عىل ٕانسان وقطع H اليد الميىن فال جيوز ٔان يقطع H اليد  لو ٕانسان عدى عىل ٕانسان وقطع H اليد الميىن فال جيوز ٔان يقطع H اليد  لو ٕانسان عدى عىل ٕانسان وقطع H اليد الميىن فال جيوز ٔان يقطع H اليد  لو ٕانسان عدى عىل ٕانسان وقطع H اليد الميىن فال جيوز ٔان يقطع H اليد )))),لشامل,لشامل,لشامل,لشامل
        . . . . اليرسىاليرسىاليرسىاليرسى

وعكسه لعدم وعكسه لعدم وعكسه لعدم وعكسه لعدم      ورجل وعني ؤاذن وحنوها ,لشامل، ورجل وعني ؤاذن وحنوها ,لشامل، ورجل وعني ؤاذن وحنوها ,لشامل، ورجل وعني ؤاذن وحنوها ,لشامل،فال تقطع الميني ,لشامل من يدفال تقطع الميني ,لشامل من يدفال تقطع الميني ,لشامل من يدفال تقطع الميني ,لشامل من يد((((
        . . . . املامثØ، ؤالهنا جوارح خمتلفة املنافع وأالماكن، فمل يؤخذ بعضها ببعضاملامثØ، ؤالهنا جوارح خمتلفة املنافع وأالماكن، فمل يؤخذ بعضها ببعضاملامثØ، ؤالهنا جوارح خمتلفة املنافع وأالماكن، فمل يؤخذ بعضها ببعضاملامثØ، ؤالهنا جوارح خمتلفة املنافع وأالماكن، فمل يؤخذ بعضها ببعض

مراعاة الصحة والكامل، فـال مراعاة الصحة والكامل، فـال مراعاة الصحة والكامل، فـال مراعاة الصحة والكامل، فـال     : (: (: (: (من رشوط القصاص ف' دون النفسمن رشوط القصاص ف' دون النفسمن رشوط القصاص ف' دون النفسمن رشوط القصاص ف' دون النفسلرابع لرابع لرابع لرابع الرشط االرشط االرشط االرشط ا
لـو لـو لـو لـو     ))))يؤخذ اكمØ أالصـابع وأالظـافر بناقـصهتا ريض اجلـاين بـذ� ٔاو ال، ٔالنـه ٔاكـرثيؤخذ اكمØ أالصـابع وأالظـافر بناقـصهتا ريض اجلـاين بـذ� ٔاو ال، ٔالنـه ٔاكـرثيؤخذ اكمØ أالصـابع وأالظـافر بناقـصهتا ريض اجلـاين بـذ� ٔاو ال، ٔالنـه ٔاكـرثيؤخذ اكمØ أالصـابع وأالظـافر بناقـصهتا ريض اجلـاين بـذ� ٔاو ال، ٔالنـه ٔاكـرث

 مث ٕانـسان اســتعدى عليـه قطعهـا، هـل  مث ٕانـسان اســتعدى عليـه قطعهـا، هـل  مث ٕانـسان اســتعدى عليـه قطعهـا، هـل  مث ٕانـسان اســتعدى عليـه قطعهـا، هـل ٔاصـابعٔاصـابعٔاصـابعٔاصـابعٕانسان خلقة، يده مثًال فهيـا ثـالث ٕانسان خلقة، يده مثًال فهيـا ثـالث ٕانسان خلقة، يده مثًال فهيـا ثـالث ٕانسان خلقة، يده مثًال فهيـا ثـالث 
مراعــاة الــصحة مراعــاة الــصحة مراعــاة الــصحة مراعــاة الــصحة : : : : مقطــوع اليــد يقطــع اليــد أالخــرى الــيت فهيــا مخــس ٔاصــابع، يقــولمقطــوع اليــد يقطــع اليــد أالخــرى الــيت فهيــا مخــس ٔاصــابع، يقــولمقطــوع اليــد يقطــع اليــد أالخــرى الــيت فهيــا مخــس ٔاصــابع، يقــولمقطــوع اليــد يقطــع اليــد أالخــرى الــيت فهيــا مخــس ٔاصــابع، يقــول
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        . . . . والكامل، فال تؤخذ اكمØ أالصابع ٔاو أالظفار بناقصهتاوالكامل، فال تؤخذ اكمØ أالصابع ٔاو أالظفار بناقصهتاوالكامل، فال تؤخذ اكمØ أالصابع ٔاو أالظفار بناقصهتاوالكامل، فال تؤخذ اكمØ أالصابع ٔاو أالظفار بناقصهتا

، طيـب ، طيـب ، طيـب ، طيـب ؟؟؟؟ لو ٕانسان اسـتعدى عىل ٕانسان وخفت H عينه لو ٕانسان اسـتعدى عىل ٕانسان وخفت H عينه لو ٕانسان اسـتعدى عىل ٕانسان وخفت H عينه لو ٕانسان اسـتعدى عىل ٕانسان وخفت H عينه))))وال عني حصيحة بقامئةوال عني حصيحة بقامئةوال عني حصيحة بقامئةوال عني حصيحة بقامئة((((
يبقى عني قامئة، يعين عني حصيحة وعني قامئة ٔاي موجودة يف الرٔاس لكن يه قامئـة يبقى عني قامئة، يعين عني حصيحة وعني قامئة ٔاي موجودة يف الرٔاس لكن يه قامئـة يبقى عني قامئة، يعين عني حصيحة وعني قامئة ٔاي موجودة يف الرٔاس لكن يه قامئـة يبقى عني قامئة، يعين عني حصيحة وعني قامئة ٔاي موجودة يف الرٔاس لكن يه قامئـة 

فلـو ٕانـسان عـدى عـىل ٕانـسان فلـو ٕانـسان عـدى عـىل ٕانـسان فلـو ٕانـسان عـدى عـىل ٕانـسان فلـو ٕانـسان عـدى عـىل ٕانـسان لكن ليست مبرصة، موجـودة لكـن ال يبـرص هبـا، لكن ليست مبرصة، موجـودة لكـن ال يبـرص هبـا، لكن ليست مبرصة، موجـودة لكـن ال يبـرص هبـا، لكن ليست مبرصة، موجـودة لكـن ال يبـرص هبـا، 
ورضب H هــذه العــني القامئــة، فهــل يعــدوا عليــه ويقــتص منــه ويــرضب H العــني ورضب H هــذه العــني القامئــة، فهــل يعــدوا عليــه ويقــتص منــه ويــرضب H العــني ورضب H هــذه العــني القامئــة، فهــل يعــدوا عليــه ويقــتص منــه ويــرضب H العــني ورضب H هــذه العــني القامئــة، فهــل يعــدوا عليــه ويقــتص منــه ويــرضب H العــني 

مـا هـذه مبـرصة، هـذا معـىن مـا هـذه مبـرصة، هـذا معـىن مـا هـذه مبـرصة، هـذا معـىن مـا هـذه مبـرصة، هـذا معـىن  ال جيوز، ٔالن هذه اكنت فاقدة للبـرص، أ  ال جيوز، ٔالن هذه اكنت فاقدة للبـرص، أ  ال جيوز، ٔالن هذه اكنت فاقدة للبـرص، أ  ال جيوز، ٔالن هذه اكنت فاقدة للبـرص، أ ؟؟؟؟الصحيحةالصحيحةالصحيحةالصحيحة
        . . . . �مه�مه�مه�مه

اليت بياضها وسوادها صافيان غري ٔان صاحهبا ال اليت بياضها وسوادها صافيان غري ٔان صاحهبا ال اليت بياضها وسوادها صافيان غري ٔان صاحهبا ال اليت بياضها وسوادها صافيان غري ٔان صاحهبا ال : : : : ال تؤخذ عني حصيحة بقامئة ويهال تؤخذ عني حصيحة بقامئة ويهال تؤخذ عني حصيحة بقامئة ويهال تؤخذ عني حصيحة بقامئة ويه((((
قاH أالزهري، لنقص منفعهتا فال تؤخذ هبا اكمØ املنفعة، وال لسان ûطق قاH أالزهري، لنقص منفعهتا فال تؤخذ هبا اكمØ املنفعة، وال لسان ûطق قاH أالزهري، لنقص منفعهتا فال تؤخذ هبا اكمØ املنفعة، وال لسان ûطق قاH أالزهري، لنقص منفعهتا فال تؤخذ هبا اكمØ املنفعة، وال لسان ûطق . . . . يبرص هبايبرص هبايبرص هبايبرص هبا

لو ٕانسان لسانه موجود لكن ٔاخرس ال لو ٕانسان لسانه موجود لكن ٔاخرس ال لو ٕانسان لسانه موجود لكن ٔاخرس ال لو ٕانسان لسانه موجود لكن ٔاخرس ال  كذ� اللسان،  كذ� اللسان،  كذ� اللسان،  كذ� اللسان، ))))بأخرس ٔالنه ٔاكرث من حقهبأخرس ٔالنه ٔاكرث من حقهبأخرس ٔالنه ٔاكرث من حقهبأخرس ٔالنه ٔاكرث من حقه
            تلكم وعدا عىل ٕانسان قطعه هل يقطع H اللسان الصحيح؟تلكم وعدا عىل ٕانسان قطعه هل يقطع H اللسان الصحيح؟تلكم وعدا عىل ٕانسان قطعه هل يقطع H اللسان الصحيح؟تلكم وعدا عىل ٕانسان قطعه هل يقطع H اللسان الصحيح؟ي ي ي ي 

وال حصيح بأشل مـن وال حصيح بأشل مـن وال حصيح بأشل مـن وال حصيح بأشل مـن     وال لسان ûطق بأخرس ٔالنه ٔاكرث من حقهوال لسان ûطق بأخرس ٔالنه ٔاكرث من حقهوال لسان ûطق بأخرس ٔالنه ٔاكرث من حقهوال لسان ûطق بأخرس ٔالنه ٔاكرث من حقه: (: (: (: (يقوليقوليقوليقول:::: اجلواب اجلواب اجلواب اجلواب
يده موجودة لكن مشلوü، ٕانسان عدا عليه فقطعها، هـل يعـدوا يده موجودة لكن مشلوü، ٕانسان عدا عليه فقطعها، هـل يعـدوا يده موجودة لكن مشلوü، ٕانسان عدا عليه فقطعها، هـل يعـدوا يده موجودة لكن مشلوü، ٕانسان عدا عليه فقطعها، هـل يعـدوا  يعين  يعين  يعين  يعين ))))يد ورجليد ورجليد ورجليد ورجل

        . . . .  ال جيوز ال جيوز ال جيوز ال جيوز:::: اجلواب اجلواب اجلواب اجلوابعليه يقطع H يده السلمية؟عليه يقطع H يده السلمية؟عليه يقطع H يده السلمية؟عليه يقطع H يده السلمية؟

فـساد العـضو، وذهـاب فـساد العـضو، وذهـاب فـساد العـضو، وذهـاب فـساد العـضو، وذهـاب : : : : رجـل ؤاصـبع وذكـر والـشللرجـل ؤاصـبع وذكـر والـشللرجـل ؤاصـبع وذكـر والـشللرجـل ؤاصـبع وذكـر والـشللوال حصيح بأشل من يد و وال حصيح بأشل من يد و وال حصيح بأشل من يد و وال حصيح بأشل من يد و ((((
حركته، فٕاذا شل ذهبت منفعته فال يؤخذ به الصحيح، لز.دته عليه، كعني البصري حركته، فٕاذا شل ذهبت منفعته فال يؤخذ به الصحيح، لز.دته عليه، كعني البصري حركته، فٕاذا شل ذهبت منفعته فال يؤخذ به الصحيح، لز.دته عليه، كعني البصري حركته، فٕاذا شل ذهبت منفعته فال يؤخذ به الصحيح، لز.دته عليه، كعني البصري 

لعـدم لعـدم لعـدم لعـدم  ( ( ( ( ليس H يف النـساء ليس H يف النـساء ليس H يف النـساء ليس H يف النـساء::::عننيعننيعننيعنني    ))))بعني أالمعى، وال ذكر بعني أالمعى، وال ذكر بعني أالمعى، وال ذكر بعني أالمعى، وال ذكر حفحفحفحفل بذكر خيص ٔاو عننيل بذكر خيص ٔاو عننيل بذكر خيص ٔاو عننيل بذكر خيص ٔاو عنني
     هو غـرضوف هو غـرضوف هو غـرضوف هو غـرضوف::::املارناملارناملارناملارن    ،،،،::::    ����لثةلثةلثةلثةهذه صورةهذه صورةهذه صورةهذه صورة    ))))املامثØ، ويؤخذ مارن حصيح مبارن ٔاشلاملامثØ، ويؤخذ مارن حصيح مبارن ٔاشلاملامثØ، ويؤخذ مارن حصيح مبارن ٔاشلاملامثØ، ويؤخذ مارن حصيح مبارن ٔاشل

هو ا®ي ال يشم بـه، هو ا®ي ال يشم بـه، هو ا®ي ال يشم بـه، هو ا®ي ال يشم بـه، ::::    ))))املارن أالشلاملارن أالشلاملارن أالشلاملارن أالشل((((أالنف، هو مارن ٔاشل وفيه مارن حصيح، أالنف، هو مارن ٔاشل وفيه مارن حصيح، أالنف، هو مارن ٔاشل وفيه مارن حصيح، أالنف، هو مارن ٔاشل وفيه مارن حصيح، 
يعين حاسة الشم فاقدها، الفقد هـذا . تـرى يكـون يف أالنـف نفـسها ٔاو يشء يف يعين حاسة الشم فاقدها، الفقد هـذا . تـرى يكـون يف أالنـف نفـسها ٔاو يشء يف يعين حاسة الشم فاقدها، الفقد هـذا . تـرى يكـون يف أالنـف نفـسها ٔاو يشء يف يعين حاسة الشم فاقدها، الفقد هـذا . تـرى يكـون يف أالنـف نفـسها ٔاو يشء يف 

        ....املخ؟ ال هذا يشء يف املخ، يف الرٔاس ليس H عالقة هبذهاملخ؟ ال هذا يشء يف املخ، يف الرٔاس ليس H عالقة هبذهاملخ؟ ال هذا يشء يف املخ، يف الرٔاس ليس H عالقة هبذهاملخ؟ ال هذا يشء يف املخ، يف الرٔاس ليس H عالقة هبذه

üٔصورة املساüٔصورة املساüٔصورة املساüٔم مفقـودة م مفقـودة م مفقـودة م مفقـودة لو ٕانسان ال يشم، عنده املارن موجـود لكـن حاسـة الـشلو ٕانسان ال يشم، عنده املارن موجـود لكـن حاسـة الـشلو ٕانسان ال يشم، عنده املارن موجـود لكـن حاسـة الـشلو ٕانسان ال يشم، عنده املارن موجـود لكـن حاسـة الـش    ::::صورة املسا
عنده، وٕانسان آخر حاسة الشم موجودة وعدا عليه فقطع مارن ٔانفـه، هـل يعـدوا عنده، وٕانسان آخر حاسة الشم موجودة وعدا عليه فقطع مارن ٔانفـه، هـل يعـدوا عنده، وٕانسان آخر حاسة الشم موجودة وعدا عليه فقطع مارن ٔانفـه، هـل يعـدوا عنده، وٕانسان آخر حاسة الشم موجودة وعدا عليه فقطع مارن ٔانفـه، هـل يعـدوا 

 يقـول نعـم، ٔالن هـذه ليـست متعلقـة ,ٔالنـف،  يقـول نعـم، ٔالن هـذه ليـست متعلقـة ,ٔالنـف،  يقـول نعـم، ٔالن هـذه ليـست متعلقـة ,ٔالنـف،  يقـول نعـم، ٔالن هـذه ليـست متعلقـة ,ٔالنـف، ::::اجلواباجلواباجلواباجلواب    عليه ويقطع مارن أالنف؟عليه ويقطع مارن أالنف؟عليه ويقطع مارن أالنف؟عليه ويقطع مارن أالنف؟
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        . . . . هذه متعلقة بيشء آخر يف أالنفهذه متعلقة بيشء آخر يف أالنفهذه متعلقة بيشء آخر يف أالنفهذه متعلقة بيشء آخر يف أالنف

ا®ي ال جيـد راا®ي ال جيـد راا®ي ال جيـد راا®ي ال جيـد راحئحئحئحئـة يشء ٔالنـه لعـØ يف ـة يشء ٔالنـه لعـØ يف ـة يشء ٔالنـه لعـØ يف ـة يشء ٔالنـه لعـØ يف : : : : ويؤخذ مـارن حصـيح مبـارن ٔاشـل، وهـوويؤخذ مـارن حصـيح مبـارن ٔاشـل، وهـوويؤخذ مـارن حصـيح مبـارن ٔاشـل، وهـوويؤخذ مـارن حصـيح مبـارن ٔاشـل، وهـو((((
 أالنف حصيح، الصورة موجودة وأالنف موجود، لكن عدم  أالنف حصيح، الصورة موجودة وأالنف موجود، لكن عدم  أالنف حصيح، الصورة موجودة وأالنف موجود، لكن عدم  أالنف حصيح، الصورة موجودة وأالنف موجود، لكن عدم ))))ٔالنف حصيحٔالنف حصيحٔالنف حصيحٔالنف حصيحا�ماا�ماا�ماا�ماغغغغ، وا، وا، وا، وا

        . . . . الشم هذا يشء يف الرٔاس وليس يف أالنفالشم هذا يشء يف الرٔاس وليس يف أالنفالشم هذا يشء يف الرٔاس وليس يف أالنفالشم هذا يشء يف الرٔاس وليس يف أالنف

ــأذن شــالء(((( ــأذن شــالءؤاذن حصيحــة ب ــأذن شــالءؤاذن حصيحــة ب ــأذن شــالءؤاذن حصيحــة ب ــًضا، شــالء يه حصيحــةحصيحــةحصيحــةحصيحــة    ))))ؤاذن حصيحــة ب ــًضا، شــالء يه  ٔاي موجــود ويــسمع هبــا ٔاي ــًضا، شــالء يه  ٔاي موجــود ويــسمع هبــا ٔاي ــًضا، شــالء يه  ٔاي موجــود ويــسمع هبــا ٔاي  ٔاي موجــود ويــسمع هبــا ٔاي
طيب لو ٕانـسان عـدا عـىل طيب لو ٕانـسان عـدا عـىل طيب لو ٕانـسان عـدا عـىل طيب لو ٕانـسان عـدا عـىل موجودة، صورموجودة، صورموجودة، صورموجودة، صورهتهتهتهتا اخلارجية موجودة لكن ال يسمع هبا، ا اخلارجية موجودة لكن ال يسمع هبا، ا اخلارجية موجودة لكن ال يسمع هبا، ا اخلارجية موجودة لكن ال يسمع هبا، 

قطع H ٔاذنـه . تـرى يقطـع ٔاذن ٔاخـرى الـيت يـسمع قطع H ٔاذنـه . تـرى يقطـع ٔاذن ٔاخـرى الـيت يـسمع قطع H ٔاذنـه . تـرى يقطـع ٔاذن ٔاخـرى الـيت يـسمع قطع H ٔاذنـه . تـرى يقطـع ٔاذن ٔاخـرى الـيت يـسمع ٕانسان ا®ي هو ٕاذنه مشلوü و ٕانسان ا®ي هو ٕاذنه مشلوü و ٕانسان ا®ي هو ٕاذنه مشلوü و ٕانسان ا®ي هو ٕاذنه مشلوü و 
نعم ملاذا؟ ٔالن أالمر اليشء اخلـارنعم ملاذا؟ ٔالن أالمر اليشء اخلـارنعم ملاذا؟ ٔالن أالمر اليشء اخلـارنعم ملاذا؟ ٔالن أالمر اليشء اخلـار���� الظـاهر هـذا ا®ي ٔانـت قطعتـه  الظـاهر هـذا ا®ي ٔانـت قطعتـه  الظـاهر هـذا ا®ي ٔانـت قطعتـه  الظـاهر هـذا ا®ي ٔانـت قطعتـه : : : :  يقول يقول يقول يقولهبا؟هبا؟هبا؟هبا؟

        . . . . البد ٔان يقطع به مثè حالبد ٔان يقطع به مثè حالبد ٔان يقطع به مثè حالبد ٔان يقطع به مثè حىتىتىتىت لو اكن ال يسمع لو اكن ال يسمع لو اكن ال يسمع لو اكن ال يسمع

        . . . . ٔاذن السميع بأذن أالٔاذن السميع بأذن أالٔاذن السميع بأذن أالٔاذن السميع بأذن أالمصمصمصمص وعكسه ٔالن الصمم لعØ يف ا�ما وعكسه ٔالن الصمم لعØ يف ا�ما وعكسه ٔالن الصمم لعØ يف ا�ما وعكسه ٔالن الصمم لعØ يف ا�ماغغغغ: : : : ٔائائائاي((((

�!��!��!��!�        

ٔالول اكن يتلكم يف القصاص يف النفس مث ٔالول اكن يتلكم يف القصاص يف النفس مث ٔالول اكن يتلكم يف القصاص يف النفس مث ٔالول اكن يتلكم يف القصاص يف النفس مث  ا ا ا ا))))ويشويشويشويشرترترترتط جلواز القصاص يف اجلروحط جلواز القصاص يف اجلروحط جلواز القصاص يف اجلروحط جلواز القصاص يف اجلروح((((        
ننننزل قليًال تلكم يف القصاص يف أالعضاء مث يزل قليًال تلكم يف القصاص يف أالعضاء مث يزل قليًال تلكم يف القصاص يف أالعضاء مث يزل قليًال تلكم يف القصاص يف أالعضاء مث يزنزنزنزنل قليًال ٔايًضا ملرة ل قليًال ٔايًضا ملرة ل قليًال ٔايًضا ملرة ل قليًال ٔايًضا ملرة ����لثة هو القصاص لثة هو القصاص لثة هو القصاص لثة هو القصاص 

ٌٌ    يف اجلروح، ﴿يف اجلروح، ﴿يف اجلروح، ﴿يف اجلروح، ﴿ ، يبقـى ٕانـسان جـرح ٕانـسان ، يبقـى ٕانـسان جـرح ٕانـسان ، يبقـى ٕانـسان جـرح ٕانـسان ، يبقـى ٕانـسان جـرح ٕانـسان ]]]]٤٥٤٥٤٥٤٥: : : : املائـدةاملائـدةاملائـدةاملائـدة[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  َوالُْجـُروَح ِقـَصاص َوالُْجـُروَح ِقـَصاص َوالُْجـُروَح ِقـَصاص َوالُْجـُروَح ِقـَصاٌصٌ
    يقتص منه كيف؟ ممكن ٕانسان يقتل ٕانسان عـىل التفـصيل ا®ي ذكـرûه، ٕامـا قتـليقتص منه كيف؟ ممكن ٕانسان يقتل ٕانسان عـىل التفـصيل ا®ي ذكـرûه، ٕامـا قتـليقتص منه كيف؟ ممكن ٕانسان يقتل ٕانسان عـىل التفـصيل ا®ي ذكـرûه، ٕامـا قتـليقتص منه كيف؟ ممكن ٕانسان يقتل ٕانسان عـىل التفـصيل ا®ي ذكـرûه، ٕامـا قتـل

     فيـه ا�يـة، فيـه ا�يـة، فيـه ا�يـة، فيـه ا�يـة،معد عدوان يقتص منه، ٔاو يعفي ٕاىل ا�ية، ٕاما قتل خطأ ٔاو شـبه معدمعد عدوان يقتص منه، ٔاو يعفي ٕاىل ا�ية، ٕاما قتل خطأ ٔاو شـبه معدمعد عدوان يقتص منه، ٔاو يعفي ٕاىل ا�ية، ٕاما قتل خطأ ٔاو شـبه معدمعد عدوان يقتص منه، ٔاو يعفي ٕاىل ا�ية، ٕاما قتل خطأ ٔاو شـبه معد
        . . . . ٕاال ٔان يعفوا ٔاولياء املقتولٕاال ٔان يعفوا ٔاولياء املقتولٕاال ٔان يعفوا ٔاولياء املقتولٕاال ٔان يعفوا ٔاولياء املقتول

م ا®ي حنن تلكمنا فيه م ا®ي حنن تلكمنا فيه م ا®ي حنن تلكمنا فيه م ا®ي حنن تلكمنا فيه لو هو قطع H عضو من أالعضاء يد ٔاو رجل يبقى فهيا اللو هو قطع H عضو من أالعضاء يد ٔاو رجل يبقى فهيا اللو هو قطع H عضو من أالعضاء يد ٔاو رجل يبقى فهيا اللو هو قطع H عضو من أالعضاء يد ٔاو رجل يبقى فهيا ال
االٓن، ااالٓن، ااالٓن، ااالٓن، اننننزل قليًال يه مراحل، هـو مل يقطـع عـضو وال قـتè وال يشء هـو جرحـه، زل قليًال يه مراحل، هـو مل يقطـع عـضو وال قـتè وال يشء هـو جرحـه، زل قليًال يه مراحل، هـو مل يقطـع عـضو وال قـتè وال يشء هـو جرحـه، زل قليًال يه مراحل، هـو مل يقطـع عـضو وال قـتè وال يشء هـو جرحـه، 

ا سـيا سـيا سـيا سـيخخخختلف عىل حسب، ٕامـا يف الـرٔاس ٔاو الـبطن ٔاو الظهـر، املهـم ٔاي تلف عىل حسب، ٕامـا يف الـرٔاس ٔاو الـبطن ٔاو الظهـر، املهـم ٔاي تلف عىل حسب، ٕامـا يف الـرٔاس ٔاو الـبطن ٔاو الظهـر، املهـم ٔاي تلف عىل حسب، ٕامـا يف الـرٔاس ٔاو الـبطن ٔاو الظهـر، املهـم ٔاي اجلرح هذاجلرح هذاجلرح هذاجلرح هذ
عضو من ٔاعضاء البدن، فيه جرح نقدر نقتص منه وفيه جرح ال نقدر نقتص منه، عضو من ٔاعضاء البدن، فيه جرح نقدر نقتص منه وفيه جرح ال نقدر نقتص منه، عضو من ٔاعضاء البدن، فيه جرح نقدر نقتص منه وفيه جرح ال نقدر نقتص منه، عضو من ٔاعضاء البدن، فيه جرح نقدر نقتص منه وفيه جرح ال نقدر نقتص منه، 
ملاذا؟ ٔالن لو اقتصيت منه ممكن صاحبه ميـوت، ممكـن ال نـأمن الـرساية وال نـأمن ملاذا؟ ٔالن لو اقتصيت منه ممكن صاحبه ميـوت، ممكـن ال نـأمن الـرساية وال نـأمن ملاذا؟ ٔالن لو اقتصيت منه ممكن صاحبه ميـوت، ممكـن ال نـأمن الـرساية وال نـأمن ملاذا؟ ٔالن لو اقتصيت منه ممكن صاحبه ميـوت، ممكـن ال نـأمن الـرساية وال نـأمن 

ن ٔايـًضا نقـتص ن ٔايـًضا نقـتص ن ٔايـًضا نقـتص ن ٔايـًضا نقـتص ، ٔالجل هذا لن نقتص، ٕاذن ماذا نفعل؟ نأخـذ ا�يـة، وممكـ، ٔالجل هذا لن نقتص، ٕاذن ماذا نفعل؟ نأخـذ ا�يـة، وممكـ، ٔالجل هذا لن نقتص، ٕاذن ماذا نفعل؟ نأخـذ ا�يـة، وممكـ، ٔالجل هذا لن نقتص، ٕاذن ماذا نفعل؟ نأخـذ ا�يـة، وممكـففففاحلياحلياحلياحلي
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        . . . . يشء معني، يشء يسري يشء معني، يشء يسري يشء معني، يشء يسري يشء معني، يشء يسري حبحبحبحبيث ال يقتè، مث نأخذ ا�ية الباقيةيث ال يقتè، مث نأخذ ا�ية الباقيةيث ال يقتè، مث نأخذ ا�ية الباقيةيث ال يقتè، مث نأخذ ا�ية الباقية

: : : : ويشويشويشويشرترترترتط جلواز القصاص يف اجلروح ز.دة عىل ما سـبق اط جلواز القصاص يف اجلروح ز.دة عىل ما سـبق اط جلواز القصاص يف اجلروح ز.دة عىل ما سـبق اط جلواز القصاص يف اجلروح ز.دة عىل ما سـبق اننننهتاؤها ٕاىل عظمهتاؤها ٕاىل عظمهتاؤها ٕاىل عظمهتاؤها ٕاىل عظم    : (: (: (: (يقوليقوليقوليقول
    ))))ٔاو وجـهٔاو وجـهٔاو وجـهٔاو وجـه    رٔاس رٔاس رٔاس رٔاس     كجرح العضد والساعد، والفخـذ والـساق، والقـدم، واكملوكجرح العضد والساعد، والفخـذ والـساق، والقـدم، واكملوكجرح العضد والساعد، والفخـذ والـساق، والقـدم، واكملوكجرح العضد والساعد، والفخـذ والـساق، والقـدم، واكملوحضحضحضحضـة يف ـة يف ـة يف ـة يف 

هنايته وآخرها وكبريها عظم، لكن هنايته وآخرها وكبريها عظم، لكن هنايته وآخرها وكبريها عظم، لكن هنايته وآخرها وكبريها عظم، لكن ٔانت ليك نقتص من اجلرح البد هذا اجلرح يكون ٔانت ليك نقتص من اجلرح البد هذا اجلرح يكون ٔانت ليك نقتص من اجلرح البد هذا اجلرح يكون ٔانت ليك نقتص من اجلرح البد هذا اجلرح يكون 
سـتكرس العظم تدخل يف ا�ماسـتكرس العظم تدخل يف ا�ماسـتكرس العظم تدخل يف ا�ماسـتكرس العظم تدخل يف ا�ماغغغغ، تدخل يف املـخ، ال ينفـع هـذا الـيشء، ال يبقـى ، تدخل يف املـخ، ال ينفـع هـذا الـيشء، ال يبقـى ، تدخل يف املـخ، ال ينفـع هـذا الـيشء، ال يبقـى ، تدخل يف املـخ، ال ينفـع هـذا الـيشء، ال يبقـى 

        . . . . ٔانت � ا�ية ليس � القصاصٔانت � ا�ية ليس � القصاصٔانت � ا�ية ليس � القصاصٔانت � ا�ية ليس � القصاص

ٔاو وجـه، ٔاو وجـه، ٔاو وجـه، ٔاو وجـه،     رٔاس رٔاس رٔاس رٔاس     كجرح العضد والساعد، والفخذ والساق، والقـدم، واكملوكجرح العضد والساعد، والفخذ والساق، والقـدم، واكملوكجرح العضد والساعد، والفخذ والساق، والقـدم، واكملوكجرح العضد والساعد، والفخذ والساق، والقـدم، واكملوحضحضحضحضـة يف ـة يف ـة يف ـة يف ((((
ٌٌ    ﴿﴿﴿﴿: : : : لقــوH تعــاىللقــوH تعــاىللقــوH تعــاىللقــوH تعــاىل املواملواملواملوحضحضحضحضــة هــذه تبقــى يف ــة هــذه تبقــى يف ــة هــذه تبقــى يف ــة هــذه تبقــى يف  مبعــىن  مبعــىن  مبعــىن  مبعــىن ]]]]٤٥٤٥٤٥٤٥: : : : املائــدةاملائــدةاملائــدةاملائــدة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوالُْجــُروَح ِقــَصاصَوالُْجــُروَح ِقــَصاصَوالُْجــُروَح ِقــَصاصَوالُْجــُروَح ِقــَصاٌصٌ

الرٔاس، عبارة عن ٕانسان رضب ٕانسان يف رٔاسه، فشق اجلالرٔاس، عبارة عن ٕانسان رضب ٕانسان يف رٔاسه، فشق اجلالرٔاس، عبارة عن ٕانسان رضب ٕانسان يف رٔاسه، فشق اجلالرٔاس، عبارة عن ٕانسان رضب ٕانسان يف رٔاسه، فشق اجل����، ج، ج، ج، ج����ة الـرٔاس هـذه ة الـرٔاس هـذه ة الـرٔاس هـذه ة الـرٔاس هـذه 
فتحت، مث بعد ما فتحت بينت العظم لكن مل تكرسه، هـذه افتحت، مث بعد ما فتحت بينت العظم لكن مل تكرسه، هـذه افتحت، مث بعد ما فتحت بينت العظم لكن مل تكرسه، هـذه افتحت، مث بعد ما فتحت بينت العظم لكن مل تكرسه، هـذه امسمسمسمسهـا املوهـا املوهـا املوهـا املوحضحضحضحضـة، ـة، ـة، ـة، ���ٔ�هنـا ٔهنـا ٔهنـا ٔهنـا 
ٔاؤاؤاؤاوحضحضحضحضت العظم، ,ن العظم عهنا، هذه ات العظم، ,ن العظم عهنا، هذه ات العظم، ,ن العظم عهنا، هذه ات العظم، ,ن العظم عهنا، هذه امسمسمسمسها موها موها موها موحضحضحضحضة، هل جيوز إالنسان ٔان يقتص ة، هل جيوز إالنسان ٔان يقتص ة، هل جيوز إالنسان ٔان يقتص ة، هل جيوز إالنسان ٔان يقتص 

        .... ا ا ا اننننهتت ٕاىل عظم هذا معىن املوهتت ٕاىل عظم هذا معىن املوهتت ٕاىل عظم هذا معىن املوهتت ٕاىل عظم هذا معىن املوحضحضحضحضةةةةمنه؟ نعم جيوز يقتص منه ٔالهنامنه؟ نعم جيوز يقتص منه ٔالهنامنه؟ نعم جيوز يقتص منه ٔالهنامنه؟ نعم جيوز يقتص منه ٔالهنا

ــول ــوليق ــوليق ــوليق ــاىل    رٔاس رٔاس رٔاس رٔاس     يف يف يف يف : (: (: (: (يق ــه، لقــوH تع ــاىلٔاو وج ــه، لقــوH تع ــاىلٔاو وج ــه، لقــوH تع ــاىلٔاو وج ــه، لقــوH تع ٌٌ    ﴿﴿﴿﴿: : : : ٔاو وج ــَصاٌصٌ ــَصاصَوالُْجــُروَح ِق ــَصاصَوالُْجــُروَح ِق ــَصاصَوالُْجــُروَح ِق     ]]]]٤٥٤٥٤٥٤٥: : : : املائــدةاملائــدةاملائــدةاملائــدة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوالُْجــُروَح ِق
ز.دة، الز.دة، الز.دة، الز.دة، الننننهتائه ٕاىل عظم، فأشـبه املوهتائه ٕاىل عظم، فأشـبه املوهتائه ٕاىل عظم، فأشـبه املوهتائه ٕاىل عظم، فأشـبه املوحضحضحضحضة املتفق ة املتفق ة املتفق ة املتفق     وال وال وال وال     وٕالماكن Áستيفاء بال حيف، وٕالماكن Áستيفاء بال حيف، وٕالماكن Áستيفاء بال حيف، وٕالماكن Áستيفاء بال حيف، 

هـذا هـذا هـذا هـذا (((( ٕانسان رضب مو ٕانسان رضب مو ٕانسان رضب مو ٕانسان رضب موحضحضحضحضة يبقى يرضبه موة يبقى يرضبه موة يبقى يرضبه موة يبقى يرضبه موحضحضحضحضـة، يقـول ـة، يقـول ـة، يقـول ـة، يقـول ))))عىل جواز القصاص فهياعىل جواز القصاص فهياعىل جواز القصاص فهياعىل جواز القصاص فهيا
ٔالن ٔانـت عنـدما تـرضب يف هـذه اجلـٔالن ٔانـت عنـدما تـرضب يف هـذه اجلـٔالن ٔانـت عنـدما تـرضب يف هـذه اجلـٔالن ٔانـت عنـدما تـرضب يف هـذه اجلـ����ة، تـشق ة، تـشق ة، تـشق ة، تـشق ) ) ) )  عىل جواز القـصاص فيـه عىل جواز القـصاص فيـه عىل جواز القـصاص فيـه عىل جواز القـصاص فيـهمتفقمتفقمتفقمتفق

        . . . . اجلاجلاجلاجل����ة، تشق اللحم لكن ال تكرس العظم، فيه ٔاشـياء ٔاكرث من موة، تشق اللحم لكن ال تكرس العظم، فيه ٔاشـياء ٔاكرث من موة، تشق اللحم لكن ال تكرس العظم، فيه ٔاشـياء ٔاكرث من موة، تشق اللحم لكن ال تكرس العظم، فيه ٔاشـياء ٔاكرث من موحضحضحضحضةةةة

والهاوالهاوالهاوالهامشمشمشمشة، واملنقØ، واملأمومة ال جيب فهيا قـصاص، ٔالن املامثـØ غـري ممكنـة وH ٔان ة، واملنقØ، واملأمومة ال جيب فهيا قـصاص، ٔالن املامثـØ غـري ممكنـة وH ٔان ة، واملنقØ، واملأمومة ال جيب فهيا قـصاص، ٔالن املامثـØ غـري ممكنـة وH ٔان ة، واملنقØ، واملأمومة ال جيب فهيا قـصاص، ٔالن املامثـØ غـري ممكنـة وH ٔان ((((
ما بني ديهتا ودية تÉ ما بني ديهتا ودية تÉ ما بني ديهتا ودية تÉ ما بني ديهتا ودية تÉ موموموموحضحضحضحضة، ٔالهنا بعض حقه يف ة، ٔالهنا بعض حقه يف ة، ٔالهنا بعض حقه يف ة، ٔالهنا بعض حقه يف حمحمحمحمل جنايته، ويأخذ ل جنايته، ويأخذ ل جنايته، ويأخذ ل جنايته، ويأخذ     عهنا عهنا عهنا عهنا     يقتص يقتص يقتص يقتص 

ٔاعظم، لتعذر القـصاص فهيـا فينتقـل ٕاىل البـدل، كـام لـو تعـذر يف ٔاعظم، لتعذر القـصاص فهيـا فينتقـل ٕاىل البـدل، كـام لـو تعـذر يف ٔاعظم، لتعذر القـصاص فهيـا فينتقـل ٕاىل البـدل، كـام لـو تعـذر يف ٔاعظم، لتعذر القـصاص فهيـا فينتقـل ٕاىل البـدل، كـام لـو تعـذر يف     يه يه يه يه     الشالشالشالشججججة اليت ة اليت ة اليت ة اليت 
        .... ها ها ها هامشمشمشمشة منقØ مأمومة، مه ٔاربعة، عندû ٔاول يشء موة منقØ مأمومة، مه ٔاربعة، عندû ٔاول يشء موة منقØ مأمومة، مه ٔاربعة، عندû ٔاول يشء موة منقØ مأمومة، مه ٔاربعة، عندû ٔاول يشء موحضحضحضحضةةةة))))مجمجمجمجيعهايعهايعهايعها

        . . . .  شق يف الرٔاس ,ن منه العظم، ومل ينكرس العظم، هذا املو شق يف الرٔاس ,ن منه العظم، ومل ينكرس العظم، هذا املو شق يف الرٔاس ,ن منه العظم، ومل ينكرس العظم، هذا املو شق يف الرٔاس ,ن منه العظم، ومل ينكرس العظم، هذا املوحضحضحضحضةةةة:::: املو املو املو املوحضحضحضحضةةةة----

الهاالهاالهاالهامشمشمشمشة مأخوذة من اة مأخوذة من اة مأخوذة من اة مأخوذة من امسمسمسمسها الهـشم، الهـشم ها الهـشم، الهـشم ها الهـشم، الهـشم ها الهـشم، الهـشم ���ٔ�ن ٔن ٔن ٔن : : : : ةةةةالهاالهاالهاالهامشمشمشمش ٔاكرث مهنا قليًال يشء ا ٔاكرث مهنا قليًال يشء ا ٔاكرث مهنا قليًال يشء ا ٔاكرث مهنا قليًال يشء امسمسمسمسه ه ه ه ----
هو كرس العظم، هشمه، يبقى الهشم عبارة عن ٕانسان رضب ٕانسان يف رٔاسه فتح هو كرس العظم، هشمه، يبقى الهشم عبارة عن ٕانسان رضب ٕانسان يف رٔاسه فتح هو كرس العظم، هشمه، يبقى الهشم عبارة عن ٕانسان رضب ٕانسان يف رٔاسه فتح هو كرس العظم، هشمه، يبقى الهشم عبارة عن ٕانسان رضب ٕانسان يف رٔاسه فتح 
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H رٔاسه اجلH رٔاسه اجلH رٔاسه اجلH رٔاسه اجل����ة اليت يف رٔاسه ,نت فتحت مث بعد ذ� رشخت العظم ٔايـًضا اة اليت يف رٔاسه ,نت فتحت مث بعد ذ� رشخت العظم ٔايـًضا اة اليت يف رٔاسه ,نت فتحت مث بعد ذ� رشخت العظم ٔايـًضا اة اليت يف رٔاسه ,نت فتحت مث بعد ذ� رشخت العظم ٔايـًضا امسمسمسمسهـا هـا هـا هـا 
سان سان سان سان  مقدرة يف الرشع، الرشع قدر لو ٕان ٕان  مقدرة يف الرشع، الرشع قدر لو ٕان ٕان  مقدرة يف الرشع، الرشع قدر لو ٕان ٕان  مقدرة يف الرشع، الرشع قدر لو ٕان ٕان غريغريغريغريهاهاهاهامشمشمشمش، الها، الها، الها، الهامشمشمشمشة هذه فهيا دية معينة ة هذه فهيا دية معينة ة هذه فهيا دية معينة ة هذه فهيا دية معينة 

هشم رٔاس ٕانسان مبعىن رضبه وكرس H العظم هذا، . ترى فهيا هشم رٔاس ٕانسان مبعىن رضبه وكرس H العظم هذا، . ترى فهيا هشم رٔاس ٕانسان مبعىن رضبه وكرس H العظم هذا، . ترى فهيا هشم رٔاس ٕانسان مبعىن رضبه وكرس H العظم هذا، . ترى فهيا مكمكمكمك الها الها الها الهامشمشمشمشة، الهاة، الهاة، الهاة، الهامشمشمشمشة ة ة ة 
        . . . . عرش جامل يف الهاعرش جامل يف الهاعرش جامل يف الهاعرش جامل يف الهامشمشمشمشةةةة. . . . ؟ الها؟ الها؟ الها؟ الهامشمشمشمشة فهيا عرشة من إالبلة فهيا عرشة من إالبلة فهيا عرشة من إالبلة فهيا عرشة من إالبلفهيا فهيا فهيا فهيا مكمكمكمك يف ا�ية يف ا�ية يف ا�ية يف ا�ية

----،Øاملنق ،Øاملنق ،Øاملنق ،Øمأخوذة من امسمسمسمسها، ها، ها، ها، ���ٔ�ن هو رضبـه ٔن هو رضبـه ٔن هو رضبـه ٔن هو رضبـه  املنق Øمأخوذة من اة، املنق Øمأخوذة من اة، املنق Øمأخوذة من اة، املنق Øعبارة عن ٔاعظم الهامشمشمشمشة، املنق Øعبارة عن ٔاعظم الها املنق Øعبارة عن ٔاعظم الها املنق Øعبارة عن ٔاعظم الها املنق Øاملنق 
ودخل عىل العظم كرسه ونقè كامن، العظم نقل مـن ودخل عىل العظم كرسه ونقè كامن، العظم نقل مـن ودخل عىل العظم كرسه ونقè كامن، العظم نقل مـن ودخل عىل العظم كرسه ونقè كامن، العظم نقل مـن فتح H اجلفتح H اجلفتح H اجلفتح H اجل����ة اليت عىل الرٔاس ة اليت عىل الرٔاس ة اليت عىل الرٔاس ة اليت عىل الرٔاس 

ماكنه، هذه اماكنه، هذه اماكنه، هذه اماكنه، هذه امسمسمسمسها املنقØ، املنقØ هذه ٔاعظم ؤاكرب يف اجلرح من الهاها املنقØ، املنقØ هذه ٔاعظم ؤاكرب يف اجلرح من الهاها املنقØ، املنقØ هذه ٔاعظم ؤاكرب يف اجلرح من الهاها املنقØ، املنقØ هذه ٔاعظم ؤاكرب يف اجلرح من الهامشمشمشمشة، هذه يبقى ة، هذه يبقى ة، هذه يبقى ة، هذه يبقى 
        . . . .  مخسة عرش من إالبل، مخسة عرش  مخسة عرش من إالبل، مخسة عرش  مخسة عرش من إالبل، مخسة عرش  مخسة عرش من إالبل، مخسة عرش مجمجمجمجل يف املنقØل يف املنقØل يف املنقØل يف املنقØ فديهتا فديهتا فديهتا فديهتاديهتا تبقى ٔاعظم،ديهتا تبقى ٔاعظم،ديهتا تبقى ٔاعظم،ديهتا تبقى ٔاعظم،

ُه ﴿﴿﴿﴿    : : : :  يقول يقول يقول يقول���� وصلت ٔالم الرٔاس، ٔام الرٔاس، هللا  وصلت ٔالم الرٔاس، ٔام الرٔاس، هللا  وصلت ٔالم الرٔاس، ٔام الرٔاس، هللا  وصلت ٔالم الرٔاس، ٔام الرٔاس، هللا :::: املأمومة املأمومة املأمومة املأمومة---- ُه م¼ ُه م¼ ُه م¼ م¼ �� : : : : القارعةالقارعةالقارعةالقارعة    [ [ [ [     ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َهاِويَةَهاِويَةَهاِويَةَهاِويَةٌٌٌٌ    فَافَافَافَا��
، املأمومة مأخوذة من ا، املأمومة مأخوذة من ا، املأمومة مأخوذة من ا، املأمومة مأخوذة من امسمسمسمسها، ٔام ا�ماها، ٔام ا�ماها، ٔام ا�ماها، ٔام ا�ماغغغغ، عبارة عن ٕانسان رضب ٕانسان مث فتح ، عبارة عن ٕانسان رضب ٕانسان مث فتح ، عبارة عن ٕانسان رضب ٕانسان مث فتح ، عبارة عن ٕانسان رضب ٕانسان مث فتح     ]]]]٩٩٩٩

 دخـل عـىل غـشاء املـخ،  دخـل عـىل غـشاء املـخ،  دخـل عـىل غـشاء املـخ،  دخـل عـىل غـشاء املـخ، ذ�ذ�ذ�ذ�H اجلH اجلH اجلH اجل����ة جة جة جة ج����ة الرٔاس وكرس الرٔاس ونقل العظـم وكـة الرٔاس وكرس الرٔاس ونقل العظـم وكـة الرٔاس وكرس الرٔاس ونقل العظـم وكـة الرٔاس وكرس الرٔاس ونقل العظـم وكـ
لكن مل يدخل عىل املخ نفسه، وصل لغشاء املخ لكن مل جيرح ومل يدخل املخ هـذا لكن مل يدخل عىل املخ نفسه، وصل لغشاء املخ لكن مل جيرح ومل يدخل املخ هـذا لكن مل يدخل عىل املخ نفسه، وصل لغشاء املخ لكن مل جيرح ومل يدخل املخ هـذا لكن مل يدخل عىل املخ نفسه، وصل لغشاء املخ لكن مل جيرح ومل يدخل املخ هـذا 

 فهيـا ثلـث ا�يـة،  فهيـا ثلـث ا�يـة،  فهيـا ثلـث ا�يـة،  فهيـا ثلـث ا�يـة، ::::دية املأمومـةدية املأمومـةدية املأمومـةدية املأمومـةمن أالوىل ؤاعظم من الثانية،من أالوىل ؤاعظم من الثانية،من أالوىل ؤاعظم من الثانية،من أالوىل ؤاعظم من الثانية،اااامسمسمسمسها مأمومة، ٔاعظم ها مأمومة، ٔاعظم ها مأمومة، ٔاعظم ها مأمومة، ٔاعظم 
هـذا هـذا هـذا هـذا . . . .  وثلـث بعـري وثلـث بعـري وثلـث بعـري وثلـث بعـري٣٣٣٣٣٣٣٣    مجمجمجمجـل، يبقـى ثلــل، يبقـى ثلــل، يبقـى ثلــل، يبقـى ثلـهثهثهثهثم تبقـى م تبقـى م تبقـى م تبقـى ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ بعـري،  بعـري،  بعـري،  بعـري، ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠: : : : دية إالنـساندية إالنـساندية إالنـساندية إالنـسان

        . . . . ,لنسـبة للمأمومة,لنسـبة للمأمومة,لنسـبة للمأمومة,لنسـبة للمأمومة

فهيا ثلث فهيا ثلث فهيا ثلث فهيا ثلث : : : :         املأمومةاملأمومةاملأمومةاملأمومة فهيا مخسة عرش من إالبل،  فهيا مخسة عرش من إالبل،  فهيا مخسة عرش من إالبل،  فهيا مخسة عرش من إالبل، : : : : املنقØاملنقØاملنقØاملنقØ فهيا عرش من إالبل،  فهيا عرش من إالبل،  فهيا عرش من إالبل،  فهيا عرش من إالبل، ::::الهاالهاالهاالهامشمشمشمشةةةة
 ال يف الها ال يف الها ال يف الها ال يف الهامشمشمشمشة وال يف املنقØ وال يف املأمومة، ة وال يف املنقØ وال يف املأمومة، ة وال يف املنقØ وال يف املأمومة، ة وال يف املنقØ وال يف املأمومة،  ثلث بعري، ال ينفع ٔاقتص ثلث بعري، ال ينفع ٔاقتص ثلث بعري، ال ينفع ٔاقتص ثلث بعري، ال ينفع ٔاقتص و و و و٣٣٣٣٣٣٣٣ا�ية، ا�ية، ا�ية، ا�ية، 

        ....تأخذ هذه ا�ية اليت ذكرتأخذ هذه ا�ية اليت ذكرتأخذ هذه ا�ية اليت ذكرتأخذ هذه ا�ية اليت ذكرهتهتهتهتا �ا �ا �ا �

قتص منه موقتص منه موقتص منه موقتص منه موحضحضحضحضة ؤاخذ البـاة ؤاخذ البـاة ؤاخذ البـاة ؤاخذ البـايقيقيقيق، ، ، ، اااإانسان رضب ٕانسان هإانسان رضب ٕانسان هإانسان رضب ٕانسان هإانسان رضب ٕانسان هامشمشمشمشة ة ة ة :::: لكن فيه يشء آخر  لكن فيه يشء آخر  لكن فيه يشء آخر  لكن فيه يشء آخر 
والهاوالهاوالهاوالهامشمشمشمشة، واملنقØ، واملأمومة ال جيب فهيا قصاص، ٔالن املامثØ غري ممكنة وH ة، واملنقØ، واملأمومة ال جيب فهيا قصاص، ٔالن املامثØ غري ممكنة وH ة، واملنقØ، واملأمومة ال جيب فهيا قصاص، ٔالن املامثØ غري ممكنة وH ة، واملنقØ، واملأمومة ال جيب فهيا قصاص، ٔالن املامثØ غري ممكنة وH  ( ( ( (::::يقوليقوليقوليقول

ن رضبه هان رضبه هان رضبه هان رضبه هامشمشمشمشة ال ينفع، رضبـه مـنقØ ال ينفـع، لكـن ة ال ينفع، رضبـه مـنقØ ال ينفـع، لكـن ة ال ينفع، رضبـه مـنقØ ال ينفـع، لكـن ة ال ينفع، رضبـه مـنقØ ال ينفـع، لكـن  هو االٓ  هو االٓ  هو االٓ  هو االٓ ))))موموموموحضحضحضحضةةةة    عهنا عهنا عهنا عهنا     ٔان يقتص ٔان يقتص ٔان يقتص ٔان يقتص 
ا®ي ينفع يقتص منه، املوا®ي ينفع يقتص منه، املوا®ي ينفع يقتص منه، املوا®ي ينفع يقتص منه، املوحضحضحضحضة اليت حنن قلناها، عبارة عن شق يف الرٔاس يف جة اليت حنن قلناها، عبارة عن شق يف الرٔاس يف جة اليت حنن قلناها، عبارة عن شق يف الرٔاس يف جة اليت حنن قلناها، عبارة عن شق يف الرٔاس يف ج����ة ة ة ة 

لو لو لو لو .  .  .  .  نه يقتص مونه يقتص مونه يقتص مونه يقتص موحضحضحضحضةةةةأ أ أ أ الرٔاس اخلارجة لكن مل تكرس العظم، هذا ,تفاق العلامء جيوز الرٔاس اخلارجة لكن مل تكرس العظم، هذا ,تفاق العلامء جيوز الرٔاس اخلارجة لكن مل تكرس العظم، هذا ,تفاق العلامء جيوز الرٔاس اخلارجة لكن مل تكرس العظم، هذا ,تفاق العلامء جيوز 
ة يدفعه، وH ٔان ة يدفعه، وH ٔان ة يدفعه، وH ٔان ة يدفعه، وH ٔان  الثاين ها الثاين ها الثاين ها الثاين هامشمشمشمشة، كرس العظم، يبقى يأخذ، يبقى فيه فرق يف ا�ية، كرس العظم، يبقى يأخذ، يبقى فيه فرق يف ا�ية، كرس العظم، يبقى يأخذ، يبقى فيه فرق يف ا�ية، كرس العظم، يبقى يأخذ، يبقى فيه فرق يف ا�ياكناكناكناكن
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        . . . . يقتص عهنا مويقتص عهنا مويقتص عهنا مويقتص عهنا موحضحضحضحضة، موة، موة، موة، موحضحضحضحضة اليت حنن ذكرûهاة اليت حنن ذكرûهاة اليت حنن ذكرûهاة اليت حنن ذكرûها

موموموموحضحضحضحضة ٔالهنا بعض حقه يف ة ٔالهنا بعض حقه يف ة ٔالهنا بعض حقه يف ة ٔالهنا بعض حقه يف حمحمحمحمل جنايته، ويأخـذ مـا بـني ديهتـا ل جنايته، ويأخـذ مـا بـني ديهتـا ل جنايته، ويأخـذ مـا بـني ديهتـا ل جنايته، ويأخـذ مـا بـني ديهتـا     عهنا عهنا عهنا عهنا     وH ٔان يقتص وH ٔان يقتص وH ٔان يقتص وH ٔان يقتص ((((
ٔاعظم، لتعذر القصاص فهيا فينتقـل ٕاىل البـدل، كـام لـو ٔاعظم، لتعذر القصاص فهيا فينتقـل ٕاىل البـدل، كـام لـو ٔاعظم، لتعذر القصاص فهيا فينتقـل ٕاىل البـدل، كـام لـو ٔاعظم، لتعذر القصاص فهيا فينتقـل ٕاىل البـدل، كـام لـو     يه يه يه يه     ودية تÉ الشودية تÉ الشودية تÉ الشودية تÉ الشججججة اليت ة اليت ة اليت ة اليت 

مخـسًا مـن مخـسًا مـن مخـسًا مـن مخـسًا مـن : : : :  فيأخـذ يف ها فيأخـذ يف ها فيأخـذ يف ها فيأخـذ يف هامشمشمشمشـةـةـةـة....قاH يف الاكيفقاH يف الاكيفقاH يف الاكيفقاH يف الاكيف    . . . . حامدحامدحامدحامد    وهو قول ابن وهو قول ابن وهو قول ابن وهو قول ابن     تعذر يف تعذر يف تعذر يف تعذر يف مجمجمجمجيعهايعهايعهايعها
حنن قلنا الهاحنن قلنا الهاحنن قلنا الهاحنن قلنا الهامشمشمشمشة ٔاصـال فهيـا ة ٔاصـال فهيـا ة ٔاصـال فهيـا ة ٔاصـال فهيـا مكمكمكمك؟ فهيـا عـرشة مـن إالبـل، فيأخـذ يف الها؟ فهيـا عـرشة مـن إالبـل، فيأخـذ يف الها؟ فهيـا عـرشة مـن إالبـل، فيأخـذ يف الها؟ فهيـا عـرشة مـن إالبـل، فيأخـذ يف الهامشمشمشمشـة ـة ـة ـة ) ) ) ) إالبلإالبلإالبلإالبل

مخس من إالبل، ملاذا؟ هنا مخس من إالبل، ملاذا؟ هنا مخس من إالبل، ملاذا؟ هنا مخس من إالبل، ملاذا؟ هنا ���ٔ�ن هو املؤن هو املؤن هو املؤن هو املوحضحضحضحضة، هـل يـرضبه موة، هـل يـرضبه موة، هـل يـرضبه موة، هـل يـرضبه موحضحضحضحضـة، املوـة، املوـة، املوـة، املوحضحضحضحضـة فهيـا ـة فهيـا ـة فهيـا ـة فهيـا 
        . . . . مخسة من إالبل، يبقى H مخسة من إالبل، يبقى H مخسة من إالبل، يبقى H مخسة من إالبل، يبقى H مكمكمكمك؟ مخسة يأخذمه؟ مخسة يأخذمه؟ مخسة يأخذمه؟ مخسة يأخذمه

))))Øويف منقØويف منقØويف منقØٔالنه هو يقـتص مؤالنه هو يقـتص مؤالنه هو يقـتص مؤالنه هو يقـتص موحضحضحضحضـة، ـة، ـة، ـة، : : : : يقوليقوليقوليقول ملاذا عرشة، يه مخسة عرش،  ملاذا عرشة، يه مخسة عرش،  ملاذا عرشة، يه مخسة عرش،  ملاذا عرشة، يه مخسة عرش، ))))عرشاً عرشاً عرشاً عرشاً : : : : ويف منق
        . . . . املواملواملواملوحضحضحضحضة يقتصها ة يقتصها ة يقتصها ة يقتصها خبخبخبخبمسة، بقي H عرشةمسة، بقي H عرشةمسة، بقي H عرشةمسة، بقي H عرشة

 ا ا ا امخلمخلمخلمخلـسة مـن ثالثـة ـسة مـن ثالثـة ـسة مـن ثالثـة ـسة مـن ثالثـة ررررجججج ملـاذا؟  ملـاذا؟  ملـاذا؟  ملـاذا؟ خنخنخنخنــــ))))وعـرشين بعـريًا وثلـث بعـريوعـرشين بعـريًا وثلـث بعـريوعـرشين بعـريًا وثلـث بعـريوعـرشين بعـريًا وثلـث بعـري    مثمثمثمثانيـة انيـة انيـة انيـة     : : : : ويف مأمومةويف مأمومةويف مأمومةويف مأمومة((((
        . . . . وثالثون وثلث بعري يبقى H وثالثون وثلث بعري يبقى H وثالثون وثلث بعري يبقى H وثالثون وثلث بعري يبقى H مثمثمثمثانية وعرشين وثلث بعريانية وعرشين وثلث بعريانية وعرشين وثلث بعريانية وعرشين وثلث بعري

نه جرح نه جرح نه جرح نه جرح ال جيب أالرال جيب أالرال جيب أالرال جيب أالرشششش للبا للبا للبا للبايقيقيقيق، الٔ ، الٔ ، الٔ ، الٔ : : : : واختار ٔابو بكر اخلالل من ٔاحصاب إالمام ٔامحدواختار ٔابو بكر اخلالل من ٔاحصاب إالمام ٔامحدواختار ٔابو بكر اخلالل من ٔاحصاب إالمام ٔامحدواختار ٔابو بكر اخلالل من ٔاحصاب إالمام ٔامحد((((
 هـذه فتـوى مـن ٔابـو  هـذه فتـوى مـن ٔابـو  هـذه فتـوى مـن ٔابـو  هـذه فتـوى مـن ٔابـو ))))جيمع فيه بني قصاص ؤارجيمع فيه بني قصاص ؤارجيمع فيه بني قصاص ؤارجيمع فيه بني قصاص ؤارشششش، اكلشالء ,لـصحيحة، اكلشالء ,لـصحيحة، اكلشالء ,لـصحيحة، اكلشالء ,لـصحيحة    فمل فمل فمل فمل     واحد واحد واحد واحد 

 لكن فتوى خطأ ليست حصيحة، وٕاال الناس سـتجور عىل  لكن فتوى خطأ ليست حصيحة، وٕاال الناس سـتجور عىل  لكن فتوى خطأ ليست حصيحة، وٕاال الناس سـتجور عىل  لكن فتوى خطأ ليست حصيحة، وٕاال الناس سـتجور عىل ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----بكر اخلالل بكر اخلالل بكر اخلالل بكر اخلالل 
 هو  هو  هو  هو : : : : أالرأالرأالرأالرششششال جيب أالرال جيب أالرال جيب أالرال جيب أالرشششش للبا للبا للبا للبايقيقيقيق، أالر، أالر، أالر، أالرشششش ا®ي قلناه قبل ذ�،  ا®ي قلناه قبل ذ�،  ا®ي قلناه قبل ذ�،  ا®ي قلناه قبل ذ�، : : : : الناس، هو يقولالناس، هو يقولالناس، هو يقولالناس، هو يقول

ة ة ة ة خبخبخبخبمسة، يقتص مومسة، يقتص مومسة، يقتص مومسة، يقتص موحضحضحضحضة، طيـب لـو ة، طيـب لـو ة، طيـب لـو ة، طيـب لـو فارق السعر، فهو االٓن يقتص موفارق السعر، فهو االٓن يقتص موفارق السعر، فهو االٓن يقتص موفارق السعر، فهو االٓن يقتص موحضحضحضحضة املوة املوة املوة املوحضحضحضحض
ال، يبقى هو ال، يبقى هو ال، يبقى هو ال، يبقى هو خيخيخيخيتص موتص موتص موتص موحضحضحضحضة ة ة ة : : : : هو اكن هاهو اكن هاهو اكن هاهو اكن هامشمشمشمشة، يبقى H مخسة، ٔابو بكر اخلالل يقولة، يبقى H مخسة، ٔابو بكر اخلالل يقولة، يبقى H مخسة، ٔابو بكر اخلالل يقولة، يبقى H مخسة، ٔابو بكر اخلالل يقول

        وال يأخذ اوال يأخذ اوال يأخذ اوال يأخذ امخلمخلمخلمخلسة الباقية، ملاذا؟ سة الباقية، ملاذا؟ سة الباقية، ملاذا؟ سة الباقية، ملاذا؟ 

 طبًعا �م  طبًعا �م  طبًعا �م  طبًعا �م ))))جيمع فيه بني قصاص ؤارجيمع فيه بني قصاص ؤارجيمع فيه بني قصاص ؤارجيمع فيه بني قصاص ؤارشششش، اكلشالء ,لصحيحة، اكلشالء ,لصحيحة، اكلشالء ,لصحيحة، اكلشالء ,لصحيحة    فمل فمل فمل فمل     ٔالنه جرح واحد ٔالنه جرح واحد ٔالنه جرح واحد ٔالنه جرح واحد ((((
 يقـتص منـه  يقـتص منـه  يقـتص منـه  يقـتص منـه ٔانٔانٔانٔانواب واب واب واب خطأ ليس صواب، والصواب القـول أالول يف املـذهب، الـصخطأ ليس صواب، والصواب القـول أالول يف املـذهب، الـصخطأ ليس صواب، والصواب القـول أالول يف املـذهب، الـصخطأ ليس صواب، والصواب القـول أالول يف املـذهب، الـص

        . . . . الباالباالباالبايقيقيقيق

 يبقـى فيـه يشء ا يبقـى فيـه يشء ا يبقـى فيـه يشء ا يبقـى فيـه يشء امسمسمسمسـه رسايـة ـه رسايـة ـه رسايـة ـه رسايـة ))))ورساية القصاص هدر، ورسايـة اجلنايـة مـضمونةورساية القصاص هدر، ورسايـة اجلنايـة مـضمونةورساية القصاص هدر، ورسايـة اجلنايـة مـضمونةورساية القصاص هدر، ورسايـة اجلنايـة مـضمونة((((
ٕانـسان قطـع مـن ٕانـسان ٕانـسان قطـع مـن ٕانـسان ٕانـسان قطـع مـن ٕانـسان ٕانـسان قطـع مـن ٕانـسان : : : :  مبعىن مبعىن مبعىن مبعىن))))رساية القصاص هدررساية القصاص هدررساية القصاص هدررساية القصاص هدر((((القصاص ورساية اجلناية، القصاص ورساية اجلناية، القصاص ورساية اجلناية، القصاص ورساية اجلناية، 

 H يد، فاقتص منه، قطعت يـده، قطعـت يـده فـرست، رست ٕاىل ا®راع معلـت H يد، فاقتص منه، قطعت يـده، قطعـت يـده فـرست، رست ٕاىل ا®راع معلـت H يد، فاقتص منه، قطعت يـده، قطعـت يـده فـرست، رست ٕاىل ا®راع معلـت H يد، فاقتص منه، قطعت يـده، قطعـت يـده فـرست، رست ٕاىل ا®راع معلـت
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لـو ٔان ٕانـسان لـو ٔان ٕانـسان لـو ٔان ٕانـسان لـو ٔان ٕانـسان ، ، ، ، ))))رساية اجلناية مـضمونةرساية اجلناية مـضمونةرساية اجلناية مـضمونةرساية اجلناية مـضمونة((((، ، ، ، احلق قتè، لكن الاحلق قتè، لكن الاحلق قتè، لكن الاحلق قتè، لكن ال،،،،غرغرينة تعب غرغرينة تعب غرغرينة تعب غرغرينة تعب مفمفمفمفاتاتاتات
جىن عىل ٕانسان فقطع منه اليد، ليس قصاص االٓن، جىن عىل ٕانسان فقطع منه اليد، ليس قصاص االٓن، جىن عىل ٕانسان فقطع منه اليد، ليس قصاص االٓن، جىن عىل ٕانسان فقطع منه اليد، ليس قصاص االٓن، ننننرى ماذا نفعـل؟ لـن نقـتص رى ماذا نفعـل؟ لـن نقـتص رى ماذا نفعـل؟ لـن نقـتص رى ماذا نفعـل؟ لـن نقـتص 
من االٓخر مبارشة، ننتظر حمن االٓخر مبارشة، ننتظر حمن االٓخر مبارشة، ننتظر حمن االٓخر مبارشة، ننتظر حىتىتىتىت يندمل اجلرح ويربٔا ويشفى،  يندمل اجلرح ويربٔا ويشفى،  يندمل اجلرح ويربٔا ويشفى،  يندمل اجلرح ويربٔا ويشفى، ننننرى اجلرح، هـو قطـع رى اجلرح، هـو قطـع رى اجلرح، هـو قطـع رى اجلرح، هـو قطـع 
دية، ال نعرف ٔان أالمر يقترص عىل هذه ٔاو ممكن يأخذ ذراعه لكه، ممكـن يتـسبب دية، ال نعرف ٔان أالمر يقترص عىل هذه ٔاو ممكن يأخذ ذراعه لكه، ممكـن يتـسبب دية، ال نعرف ٔان أالمر يقترص عىل هذه ٔاو ممكن يأخذ ذراعه لكه، ممكـن يتـسبب دية، ال نعرف ٔان أالمر يقترص عىل هذه ٔاو ممكن يأخذ ذراعه لكه، ممكـن يتـسبب 

ه، لو تسبب يف موته، سـيقتص منه، فهذا يقول رساية اجلناية مضمونة، ه، لو تسبب يف موته، سـيقتص منه، فهذا يقول رساية اجلناية مضمونة، ه، لو تسبب يف موته، سـيقتص منه، فهذا يقول رساية اجلناية مضمونة، ه، لو تسبب يف موته، سـيقتص منه، فهذا يقول رساية اجلناية مضمونة، يف موته لكيف موته لكيف موته لكيف موته لك
        ....ٔاما رساية القصاص هدرٔاما رساية القصاص هدرٔاما رساية القصاص هدرٔاما رساية القصاص هدر

من مات مـن حـد ٔاو من مات مـن حـد ٔاو من مات مـن حـد ٔاو من مات مـن حـد ٔاو : : : : غري مضمونة، لقول معر وعغري مضمونة، لقول معر وعغري مضمونة، لقول معر وعغري مضمونة، لقول معر وعيليليليل: : : : ورساية القصاص هدر ٔايورساية القصاص هدر ٔايورساية القصاص هدر ٔايورساية القصاص هدر ٔاي((((
 ضعف الشـيخ أاللباين لكن املعـىن  ضعف الشـيخ أاللباين لكن املعـىن  ضعف الشـيخ أاللباين لكن املعـىن  ضعف الشـيخ أاللباين لكن املعـىن ))))احلق قتè رواه سعيد مبعناهاحلق قتè رواه سعيد مبعناهاحلق قتè رواه سعيد مبعناهاحلق قتè رواه سعيد مبعناه: : : : دية Hدية Hدية Hدية H    قصاص ال قصاص ال قصاص ال قصاص ال     

                    ....الفقهـي حصيحالفقهـي حصيحالفقهـي حصيحالفقهـي حصيح

اية مضمونة بقود ودية يف النفس، ومـا دوهنـا بغـري خـالف، حلـصول اية مضمونة بقود ودية يف النفس، ومـا دوهنـا بغـري خـالف، حلـصول اية مضمونة بقود ودية يف النفس، ومـا دوهنـا بغـري خـالف، حلـصول اية مضمونة بقود ودية يف النفس، ومـا دوهنـا بغـري خـالف، حلـصول ورساية اجلنورساية اجلنورساية اجلنورساية اجلن((((
 ليك تقتص من ٕانسان، ٕانـسان جـىن عـىل  ليك تقتص من ٕانسان، ٕانـسان جـىن عـىل  ليك تقتص من ٕانسان، ٕانـسان جـىن عـىل  ليك تقتص من ٕانسان، ٕانـسان جـىن عـىل ))))اجلاين، ٔاشـبه ما لو ,رشهاجلاين، ٔاشـبه ما لو ,رشهاجلاين، ٔاشـبه ما لو ,رشهاجلاين، ٔاشـبه ما لو ,رشه    بفعل بفعل بفعل بفعل     التلف التلف التلف التلف 

ٕانسان ال تقتص منه ٕاال بعد Áندمال، اندمال اجلرح، ٔاي برء اجلرح، ٕانسان قطـع ٕانسان ال تقتص منه ٕاال بعد Áندمال، اندمال اجلرح، ٔاي برء اجلرح، ٕانسان قطـع ٕانسان ال تقتص منه ٕاال بعد Áندمال، اندمال اجلرح، ٔاي برء اجلرح، ٕانسان قطـع ٕانسان ال تقتص منه ٕاال بعد Áندمال، اندمال اجلرح، ٔاي برء اجلرح، ٕانسان قطـع 
يد ٕانسان ال تسـتعيد ٕانسان ال تسـتعيد ٕانسان ال تسـتعيد ٕانسان ال تسـتعججججل، يصرب ٕاىل ٔان تربٔا يدك، هو قطع هـذه، لعـل يـدك اجلـرح ل، يصرب ٕاىل ٔان تربٔا يدك، هو قطع هـذه، لعـل يـدك اجلـرح ل، يصرب ٕاىل ٔان تربٔا يدك، هو قطع هـذه، لعـل يـدك اجلـرح ل، يصرب ٕاىل ٔان تربٔا يدك، هو قطع هـذه، لعـل يـدك اجلـرح 
ثثثثر يف جـسمك ر يف جـسمك ر يف جـسمك ر يف جـسمك  هذا يتسبب ٕان الساعد لكه يقطـع، ٕان ا®راع لكـه ٕان الكتـف، تـأهذا يتسبب ٕان الساعد لكه يقطـع، ٕان ا®راع لكـه ٕان الكتـف، تـأهذا يتسبب ٕان الساعد لكه يقطـع، ٕان ا®راع لكـه ٕان الكتـف، تـأهذا يتسبب ٕان الساعد لكه يقطـع، ٕان ا®راع لكـه ٕان الكتـف، تـأ

ة هذا اجلـاين تـصل ٕاىل ٔايـن؟ احلـد ا®ي تـصل H، ســنقتص مـن ة هذا اجلـاين تـصل ٕاىل ٔايـن؟ احلـد ا®ي تـصل H، ســنقتص مـن ة هذا اجلـاين تـصل ٕاىل ٔايـن؟ احلـد ا®ي تـصل H، ســنقتص مـن ة هذا اجلـاين تـصل ٕاىل ٔايـن؟ احلـد ا®ي تـصل H، ســنقتص مـن لكه، لكه، لكه، لكه، ننننرى جنايرى جنايرى جنايرى جناي
اجلاين، ٔانت االٓن لو ٕانسان جىن عليك وقطع يدك مث ٔانت اسـتعاجلاين، ٔانت االٓن لو ٕانسان جىن عليك وقطع يدك مث ٔانت اسـتعاجلاين، ٔانت االٓن لو ٕانسان جىن عليك وقطع يدك مث ٔانت اسـتعاجلاين، ٔانت االٓن لو ٕانسان جىن عليك وقطع يدك مث ٔانت اسـتعججججلت قبل ٔان تربٔا لت قبل ٔان تربٔا لت قبل ٔان تربٔا لت قبل ٔان تربٔا 
وتشفى قطعت يده، هبذا ليس � يشء، لكن ٔانت صربت قليًال وبعد ما قطعـت وتشفى قطعت يده، هبذا ليس � يشء، لكن ٔانت صربت قليًال وبعد ما قطعـت وتشفى قطعت يده، هبذا ليس � يشء، لكن ٔانت صربت قليًال وبعد ما قطعـت وتشفى قطعت يده، هبذا ليس � يشء، لكن ٔانت صربت قليًال وبعد ما قطعـت 
يده سار جرحك وقتÉ، هل نقتص منه بعد ذ�؟ ال نقتص منه، العيـب عنـدك يده سار جرحك وقتÉ، هل نقتص منه بعد ذ�؟ ال نقتص منه، العيـب عنـدك يده سار جرحك وقتÉ، هل نقتص منه بعد ذ�؟ ال نقتص منه، العيـب عنـدك يده سار جرحك وقتÉ، هل نقتص منه بعد ذ�؟ ال نقتص منه، العيـب عنـدك 

نت، ٔانت من ضيعت حقك، ملاذا؟ ٔالن اكن واجب عليك تسكن وتسكت حنت، ٔانت من ضيعت حقك، ملاذا؟ ٔالن اكن واجب عليك تسكن وتسكت حنت، ٔانت من ضيعت حقك، ملاذا؟ ٔالن اكن واجب عليك تسكن وتسكت حنت، ٔانت من ضيعت حقك، ملاذا؟ ٔالن اكن واجب عليك تسكن وتسكت حىتىتىتىت    أ أ أ أ 
        . . . . يربٔا اجلرح، هذا معىن �مه ٔاويربٔا اجلرح، هذا معىن �مه ٔاويربٔا اجلرح، هذا معىن �مه ٔاويربٔا اجلرح، هذا معىن �مه ٔاوحضحضحضحضه �ه �ه �ه �

ــتقض (((( ــتقض وٕان اقــتص بعــد إالنــدمال، مث ان ــتقض وٕان اقــتص بعــد إالنــدمال، مث ان ــتقض وٕان اقــتص بعــد إالنــدمال، مث ان الــنفس وجــب الــنفس وجــب الــنفس وجــب الــنفس وجــب          فــرسى ٕاىل  فــرسى ٕاىل  فــرسى ٕاىل  فــرسى ٕاىل جــرح اجلنايــةجــرح اجلنايــةجــرح اجلنايــةجــرح اجلنايــةوٕان اقــتص بعــد إالنــدمال، مث ان
            . . . . قاH يف الاكيفقاH يف الاكيفقاH يف الاكيفقاH يف الاكيف. . . . القصاص به، ٔالنه اقتص بعد جواز Áقتصاصالقصاص به، ٔالنه اقتص بعد جواز Áقتصاصالقصاص به، ٔالنه اقتص بعد جواز Áقتصاصالقصاص به، ٔالنه اقتص بعد جواز Áقتصاص

فهدر ٔايضًا ملاذا؟ حلديث معرو بـن شـعيب فهدر ٔايضًا ملاذا؟ حلديث معرو بـن شـعيب فهدر ٔايضًا ملاذا؟ حلديث معرو بـن شـعيب فهدر ٔايضًا ملاذا؟ حلديث معرو بـن شـعيب : : : : ههههما مل يقتص رهبا ٔاي صاحهبا قبل برئما مل يقتص رهبا ٔاي صاحهبا قبل برئما مل يقتص رهبا ٔاي صاحهبا قبل برئما مل يقتص رهبا ٔاي صاحهبا قبل برئ

: : : : ، فقـال، فقـال، فقـال، فقـال����طعـن بقـرن يف ركبتـه، طعـن بقـرن يف ركبتـه، طعـن بقـرن يف ركبتـه، طعـن بقـرن يف ركبتـه، جفجفجفجفـاء ٕاىل النـيب ـاء ٕاىل النـيب ـاء ٕاىل النـيب ـاء ٕاىل النـيب     رجـًال رجـًال رجـًال رجـًال     ٔان ٔان ٔان ٔان ««««عن ٔابيه عـن جـده عن ٔابيه عـن جـده عن ٔابيه عـن جـده عن ٔابيه عـن جـده 
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    ���ٔ�ن الرجل ٔن الرجل ٔن الرجل ٔن الرجل ))))»»»»ٔاقدينٔاقدينٔاقدينٔاقدين: : : : جاء ٕاليه، فقالجاء ٕاليه، فقالجاء ٕاليه، فقالجاء ٕاليه، فقال    تربٔا، مث تربٔا، مث تربٔا، مث تربٔا، مث     ححححىتىتىتىت    : : : : قالقالقالقال««««. (. (. (. (ٔاي ٔاريد حقئاي ٔاريد حقئاي ٔاريد حقئاي ٔاريد حقي) ) ) ) »»»»ٔاقدينٔاقدينٔاقدينٔاقدين
        . . . . مسـتعمسـتعمسـتعمسـتعججججل يريد ٔان يقتص يأخذ حقه ٔاقدين ثالث مراتل يريد ٔان يقتص يأخذ حقه ٔاقدين ثالث مراتل يريد ٔان يقتص يأخذ حقه ٔاقدين ثالث مراتل يريد ٔان يقتص يأخذ حقه ٔاقدين ثالث مرات

فعـصيتين، فعـصيتين، فعـصيتين، فعـصيتين،     هنيتـك هنيتـك هنيتـك هنيتـك     قد قد قد قد : : : : عرجت، فقالعرجت، فقالعرجت، فقالعرجت، فقال: : : : . رسول هللا. رسول هللا. رسول هللا. رسول هللا: : : :  فقال فقال فقال فقالفأقاده، مث جاء ٕاليه،فأقاده، مث جاء ٕاليه،فأقاده، مث جاء ٕاليه،فأقاده، مث جاء ٕاليه،««««((((

من جرح حمن جرح حمن جرح حمن جرح حىتىتىتىت يـربٔا  يـربٔا  يـربٔا  يـربٔا     يقتص يقتص يقتص يقتص      ٔان  ٔان  ٔان  ٔان ����مث هنـى رسول هللا مث هنـى رسول هللا مث هنـى رسول هللا مث هنـى رسول هللا . . . . فأبعدك هللا، وبطل عرجكفأبعدك هللا، وبطل عرجكفأبعدك هللا، وبطل عرجكفأبعدك هللا، وبطل عرجك
            ....حصحه الشـيخ أاللباينحصحه الشـيخ أاللباينحصحه الشـيخ أاللباينحصحه الشـيخ أاللباين) ) ) ) وا�ار قطينوا�ار قطينوا�ار قطينوا�ار قطينرواه ٔامحد رواه ٔامحد رواه ٔامحد رواه ٔامحد » » » » صاحبهصاحبهصاحبهصاحبه

 يريـد  يريـد  يريـد  يريـد ����احلديث وااحلديث وااحلديث وااحلديث واحضحضحضحض، ، ، ، ���ٔ�ن ٕانسان جىن عليه ٕانسان فاسـتعٔن ٕانسان جىن عليه ٕانسان فاسـتعٔن ٕانسان جىن عليه ٕانسان فاسـتعٔن ٕانسان جىن عليه ٕانسان فاسـتعججججل يريد حقه، النيب ل يريد حقه، النيب ل يريد حقه، النيب ل يريد حقه، النيب 
طيك حقك لكن اصرب ٕاىل ٔان يربٔا اجلرح ويندمل ويشفى، ال ٔاريد طيك حقك لكن اصرب ٕاىل ٔان يربٔا اجلرح ويندمل ويشفى، ال ٔاريد طيك حقك لكن اصرب ٕاىل ٔان يربٔا اجلرح ويندمل ويشفى، ال ٔاريد طيك حقك لكن اصرب ٕاىل ٔان يربٔا اجلرح ويندمل ويشفى، ال ٔاريد ٔان يصربه، سأع ٔان يصربه، سأع ٔان يصربه، سأع ٔان يصربه، سأع 

حقي االٓن، فالنيب قال H مايش، فـاقتص مـن الرجـل االٓخـر، فـاحقي االٓن، فالنيب قال H مايش، فـاقتص مـن الرجـل االٓخـر، فـاحقي االٓن، فالنيب قال H مايش، فـاقتص مـن الرجـل االٓخـر، فـاحقي االٓن، فالنيب قال H مايش، فـاقتص مـن الرجـل االٓخـر، فـا++++ين عليـه أالول ين عليـه أالول ين عليـه أالول ين عليـه أالول 

 قال H ال، ٔانت ليس  قال H ال، ٔانت ليس  قال H ال، ٔانت ليس  قال H ال، ٔانت ليس ����عرعرعرعرجججج، فرييد ٔان يقتص مرة ٔاخرى يريد حق ٔازيد، فالنيب ، فرييد ٔان يقتص مرة ٔاخرى يريد حق ٔازيد، فالنيب ، فرييد ٔان يقتص مرة ٔاخرى يريد حق ٔازيد، فالنيب ، فرييد ٔان يقتص مرة ٔاخرى يريد حق ٔازيد، فالنيب 
 ٔاخذ  ٔاخذ  ٔاخذ  ٔاخذ � يشء ٔانت من ضيعت حقك، يبقى إالنسان حمك رشعي، ال يسـتع� يشء ٔانت من ضيعت حقك، يبقى إالنسان حمك رشعي، ال يسـتع� يشء ٔانت من ضيعت حقك، يبقى إالنسان حمك رشعي، ال يسـتع� يشء ٔانت من ضيعت حقك، يبقى إالنسان حمك رشعي، ال يسـتعججججل يفل يفل يفل يف

حقــه ٕاذا اكن يف جنايــة مــن جنــا.ت عــىل عــضو مــن أالعــضاء حــحقــه ٕاذا اكن يف جنايــة مــن جنــا.ت عــىل عــضو مــن أالعــضاء حــحقــه ٕاذا اكن يف جنايــة مــن جنــا.ت عــىل عــضو مــن أالعــضاء حــحقــه ٕاذا اكن يف جنايــة مــن جنــا.ت عــىل عــضو مــن أالعــضاء حــىتىتىتىت يــربٔا اجلــرح  يــربٔا اجلــرح  يــربٔا اجلــرح  يــربٔا اجلــرح 
        . . . . ويندمل اجلرحويندمل اجلرحويندمل اجلرحويندمل اجلرح

ما ليس H اسـتعما ليس H اسـتعما ليس H اسـتعما ليس H اسـتعججججاH فبطل حقه، كقاتل اH فبطل حقه، كقاتل اH فبطل حقه، كقاتل اH فبطل حقه، كقاتل     اسـتعاسـتعاسـتعاسـتعججججل ل ل ل     ؤالنه ,قتصاصه قبل Áندمال ؤالنه ,قتصاصه قبل Áندمال ؤالنه ,قتصاصه قبل Áندمال ؤالنه ,قتصاصه قبل Áندمال ((((
ــه ــهمورث ــهمورث ــهمورث ــه    ))))مورث ــل مورث ــهقات ــل مورث ــهقات ــل مورث ــهقات ــل مورث ــالث: : : : قات ــع إالرث ث ــث، موان ــذû يف املواري ــالثٔاخ ــع إالرث ث ــث، موان ــذû يف املواري ــالثٔاخ ــع إالرث ث ــث، موان ــذû يف املواري ــالثٔاخ ــع إالرث ث ــث، موان ــذû يف املواري ــل، ورق، : : : : ٔاخ ــل، ورق، قت ــل، ورق، قت ــل، ورق، قت قت

        ....ليقنيليقنيليقنيليقنيواختالف دين، فافهم فليس الشك اكواختالف دين، فافهم فليس الشك اكواختالف دين، فافهم فليس الشك اكواختالف دين، فافهم فليس الشك اك

 ال يرثـه، ٔالن هـو اســتع ال يرثـه، ٔالن هـو اســتع ال يرثـه، ٔالن هـو اســتع ال يرثـه، ٔالن هـو اســتعججججل، ومـن ل، ومـن ل، ومـن ل، ومـن فلو ٔان ٕانسان اسـتعفلو ٔان ٕانسان اسـتعفلو ٔان ٕانسان اسـتعفلو ٔان ٕانسان اسـتعججججل فقتل ٔا,ه، فهل يرثه؟ل فقتل ٔا,ه، فهل يرثه؟ل فقتل ٔا,ه، فهل يرثه؟ل فقتل ٔا,ه، فهل يرثه؟
        ....اسـتعاسـتعاسـتعاسـتعججججل اليشء قبل ٔاوانه ابتل اليشء قبل ٔاوانه ابتل اليشء قبل ٔاوانه ابتل اليشء قبل ٔاوانه ابتيليليليل وعوقب  وعوقب  وعوقب  وعوقب حبحبحبحبرمانهرمانهرمانهرمانه

    "�#��� $�%&"�#��� $�%&"�#��� $�%&"�#��� $�%&        

 مبعىن إالعطاء، ٕانسان جىن عىل ٕانسان جناية يعطيه دية، مبعىن ودى ٔاي  مبعىن إالعطاء، ٕانسان جىن عىل ٕانسان جناية يعطيه دية، مبعىن ودى ٔاي  مبعىن إالعطاء، ٕانسان جىن عىل ٕانسان جناية يعطيه دية، مبعىن ودى ٔاي  مبعىن إالعطاء، ٕانسان جىن عىل ٕانسان جناية يعطيه دية، مبعىن ودى ٔاي ::::ا�.تا�.تا�.تا�.ت
        . . . . مبعىن ٔاعطى ا�ية، ا�ية مبعىن ٔاعطى ا�ية، ا�ية مبعىن ٔاعطى ا�ية، ا�ية مبعىن ٔاعطى ا�ية، ا�ية جتجتجتجتمع عىل د.تمع عىل د.تمع عىل د.تمع عىل د.ت

 لكمة ٔا لكمة ٔا لكمة ٔا لكمة ٔامجمجمجمجعوا عىل وجوب ا�ية يف امجلØ يعـين عوا عىل وجوب ا�ية يف امجلØ يعـين عوا عىل وجوب ا�ية يف امجلØ يعـين عوا عىل وجوب ا�ية يف امجلØ يعـين ))))ىل وجوب ا�ية يف امجلØىل وجوب ا�ية يف امجلØىل وجوب ا�ية يف امجلØىل وجوب ا�ية يف امجلØٔاأٔأامجمجمجمجعوا ععوا ععوا ععوا ع((((    
        . . . . يف التفصيل فهيا خالفيف التفصيل فهيا خالفيف التفصيل فهيا خالفيف التفصيل فهيا خالف
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قُوا﴿﴿﴿﴿: : : : لقوH تعاىللقوH تعاىللقوH تعاىللقوH تعاىل(((( د{ قُواال{ ا~ن يَـص{ د{ قُواال{ ا~ن يَـص{ د{ قُواال{ ا~ن يَـص{ د{ ال{ ا~ن يَـص{
-- --
َىل ا~ْهèِِ اَىل ا~ْهèِِ اَىل ا~ْهèِِ اَىل ا~ْهèِِ ا

-- --
ٌٌ ا ا ا ا {َمٌةٌ َسل {َمة م¼ َسل {َمة م¼ َسل {َمة م¼ َسل ٌٌ م¼     وحـديثوحـديثوحـديثوحـديث] ] ] ] ٩٩٩٩٢٢٢٢: : : : النـساءالنـساءالنـساءالنـساء    [[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  َوِديَة َوِديَة َوِديَة َوِديٌَةٌ

: : : : ل المين فيهل المين فيهل المين فيهل المين فيهحزم كتاً, ٕاىل ٔاهحزم كتاً, ٕاىل ٔاهحزم كتاً, ٕاىل ٔاهحزم كتاً, ٕاىل ٔاه         كتب لعمرو بن  كتب لعمرو بن  كتب لعمرو بن  كتب لعمرو بن ���� النسا النسا النسا النسايئيئيئيئ وما� يف املوطأ ٔانه  وما� يف املوطأ ٔانه  وما� يف املوطأ ٔانه  وما� يف املوطأ ٔانه رواهرواهرواهرواه
قال ابن عبد قال ابن عبد قال ابن عبد قال ابن عبد »  »  »  »  إالبلإالبلإالبلإالبل        ويف النفس مائة من ويف النفس مائة من ويف النفس مائة من ويف النفس مائة من ««««: : : : الفرائض، والسالفرائض، والسالفرائض، والسالفرائض، والسنننننننن، وا�.ت، وقال فيه، وا�.ت، وقال فيه، وا�.ت، وقال فيه، وا�.ت، وقال فيه

معرفـة معرفـة معرفـة معرفـة         وهو كتاب مشهور عند ٔاهل الـسري، وهـو معـروف عنـد ٔاهـل العـمل وهو كتاب مشهور عند ٔاهل الـسري، وهـو معـروف عنـد ٔاهـل العـمل وهو كتاب مشهور عند ٔاهل الـسري، وهـو معـروف عنـد ٔاهـل العـمل وهو كتاب مشهور عند ٔاهل الـسري، وهـو معـروف عنـد ٔاهـل العـمل : : : : الربالربالربالرب
        ....يسـتغىن هبا عن إالسـناد، ٔالنه ٔاشـبه املتواتريسـتغىن هبا عن إالسـناد، ٔالنه ٔاشـبه املتواتريسـتغىن هبا عن إالسـناد، ٔالنه ٔاشـبه املتواتريسـتغىن هبا عن إالسـناد، ٔالنه ٔاشـبه املتواتر

 فا�يـة يف مـاH، وٕان  فا�يـة يف مـاH، وٕان  فا�يـة يف مـاH، وٕان  فا�يـة يف مـاH، وٕان ٕان اكن معداً ٕان اكن معداً ٕان اكن معداً ٕان اكن معداً : : : : من ٔاتلف ٕانساûً ٔاو جزءًا منه مببارشة ٔاو سببمن ٔاتلف ٕانساûً ٔاو جزءًا منه مببارشة ٔاو سببمن ٔاتلف ٕانساûً ٔاو جزءًا منه مببارشة ٔاو سببمن ٔاتلف ٕانساûً ٔاو جزءًا منه مببارشة ٔاو سبب
ٔاأٔأامجمجمجمجعوا عىل ٔان دية العمد يف مال القاتل، عوا عىل ٔان دية العمد يف مال القاتل، عوا عىل ٔان دية العمد يف مال القاتل، عوا عىل ٔان دية العمد يف مال القاتل، : : : : معد فعىل عاقلته قال يف الرشحمعد فعىل عاقلته قال يف الرشحمعد فعىل عاقلته قال يف الرشحمعد فعىل عاقلته قال يف الرشح    غري غري غري غري     اكن اكن اكن اكن 

 ٕانسان ٔاتلف ٕانسان ٔاو  ٕانسان ٔاتلف ٕانسان ٔاو  ٕانسان ٔاتلف ٕانسان ٔاو  ٕانسان ٔاتلف ٕانسان ٔاو ))))ٔاو خطأ ٔاو ما جرى ٔاو خطأ ٔاو ما جرى ٔاو خطأ ٔاو ما جرى ٔاو خطأ ٔاو ما جرى جمجمجمجمراه فعىل العاقØراه فعىل العاقØراه فعىل العاقØراه فعىل العاقØ    معد معد معد معد     وٕان اكن شـبه وٕان اكن شـبه وٕان اكن شـبه وٕان اكن شـبه 
جزًءا منه مببارشة هو املبارش ٔاو سبب معل يشء فتسبب يف قتل هذا الشجزًءا منه مببارشة هو املبارش ٔاو سبب معل يشء فتسبب يف قتل هذا الشجزًءا منه مببارشة هو املبارش ٔاو سبب معل يشء فتسبب يف قتل هذا الشجزًءا منه مببارشة هو املبارش ٔاو سبب معل يشء فتسبب يف قتل هذا الشخخخخص، ص، ص، ص، 

عدواû فا�ية يف مال القاتل، هذا لو عفوا، أالصل القصاص، لكن لو عدواû فا�ية يف مال القاتل، هذا لو عفوا، أالصل القصاص، لكن لو عدواû فا�ية يف مال القاتل، هذا لو عفوا، أالصل القصاص، لكن لو عدواû فا�ية يف مال القاتل، هذا لو عفوا، أالصل القصاص، لكن لو ٕان اكن معدا ٕان اكن معدا ٕان اكن معدا ٕان اكن معدا 
عفوا ٔاولياء ا�م يبقى ا�ية يف مال القاتل، ا®ي قطعـت العـضو تـدفع ٔانـت ا�يـة عفوا ٔاولياء ا�م يبقى ا�ية يف مال القاتل، ا®ي قطعـت العـضو تـدفع ٔانـت ا�يـة عفوا ٔاولياء ا�م يبقى ا�ية يف مال القاتل، ا®ي قطعـت العـضو تـدفع ٔانـت ا�يـة عفوا ٔاولياء ا�م يبقى ا�ية يف مال القاتل، ا®ي قطعـت العـضو تـدفع ٔانـت ا�يـة 
وٕان اكن يف غري معد، ا�ية عىل العاقØ، العاقØ يه العصبات من العائØ، العصبات وٕان اكن يف غري معد، ا�ية عىل العاقØ، العاقØ يه العصبات من العائØ، العصبات وٕان اكن يف غري معد، ا�ية عىل العاقØ، العاقØ يه العصبات من العائØ، العصبات وٕان اكن يف غري معد، ا�ية عىل العاقØ، العاقØ يه العصبات من العائØ، العصبات 

وا ا�يـة، وهـذا فيـه ٕاجـامع مـن ٔاهـل وا ا�يـة، وهـذا فيـه ٕاجـامع مـن ٔاهـل وا ا�يـة، وهـذا فيـه ٕاجـامع مـن ٔاهـل وا ا�يـة، وهـذا فيـه ٕاجـامع مـن ٔاهـل مه ا®كور أالغنياء ا®ين يسـتطيعوا ٔان يدفعمه ا®كور أالغنياء ا®ين يسـتطيعوا ٔان يدفعمه ا®كور أالغنياء ا®ين يسـتطيعوا ٔان يدفعمه ا®كور أالغنياء ا®ين يسـتطيعوا ٔان يدفع
        . . . . العملالعملالعملالعمل

عن عن عن عن .  .  .  .  العمل ٔان دية اخلطأ عىل العاقØالعمل ٔان دية اخلطأ عىل العاقØالعمل ٔان دية اخلطأ عىل العاقØالعمل ٔان دية اخلطأ عىل العاقØ    ٔاهل ٔاهل ٔاهل ٔاهل     ٔاأٔأامجمجمجمجع من حنفع من حنفع من حنفع من حنفظظظظ عنه من  عنه من  عنه من  عنه من : : : : وقال ابن املنذروقال ابن املنذروقال ابن املنذروقال ابن املنذر((((
أالخرى أالخرى أالخرى أالخرى حبحبحبحبجر فقتلهتا، وما يف جر فقتلهتا، وما يف جر فقتلهتا، وما يف جر فقتلهتا، وما يف     ٕاحداهام ٕاحداهام ٕاحداهام ٕاحداهام     اقتتلت امرٔااقتتلت امرٔااقتتلت امرٔااقتتلت امرٔا4444ن من ُهذيل فرمت ن من ُهذيل فرمت ن من ُهذيل فرمت ن من ُهذيل فرمت ««««ٔاأٔأايبيبيبيب هريرة  هريرة  هريرة  هريرة 

 قـ قـ قـ قـىضىضىضىض    ))))ق عليـهق عليـهق عليـهق عليـهحـديث متفـحـديث متفـحـديث متفـحـديث متفـ» » » » عاقلهتـاعاقلهتـاعاقلهتـاعاقلهتـا    املرٔاة عىل املرٔاة عىل املرٔاة عىل املرٔاة عىل      بدية  بدية  بدية  بدية ����بطهنا، فقبطهنا، فقبطهنا، فقبطهنا، فقىضىضىضىض رسول هللا  رسول هللا  رسول هللا  رسول هللا 
        ....    النيب بدية املرٔاة عىل العاقØ، هذا اكن قتل خطأ وليس معدالنيب بدية املرٔاة عىل العاقØ، هذا اكن قتل خطأ وليس معدالنيب بدية املرٔاة عىل العاقØ، هذا اكن قتل خطأ وليس معدالنيب بدية املرٔاة عىل العاقØ، هذا اكن قتل خطأ وليس معد

        ::::مسائل هامةمسائل هامةمسائل هامةمسائل هامة

فضامن فضامن فضامن فضامن 4444لف بسقوطه فهيا بيهنام حلـصول لف بسقوطه فهيا بيهنام حلـصول لف بسقوطه فهيا بيهنام حلـصول لف بسقوطه فهيا بيهنام حلـصول : : : : ومن حفر تعدً. بومن حفر تعدً. بومن حفر تعدً. بومن حفر تعدً. برئرئرئرئًا قصرية، فعمقها آخرًا قصرية، فعمقها آخرًا قصرية، فعمقها آخرًا قصرية، فعمقها آخر((((
من حفر تعد. بمن حفر تعد. بمن حفر تعد. بمن حفر تعد. برئرئرئرئا قصرية فعمقها آخر، خشص جـاء يف مـاكن ا قصرية فعمقها آخر، خشص جـاء يف مـاكن ا قصرية فعمقها آخر، خشص جـاء يف مـاكن ا قصرية فعمقها آخر، خشص جـاء يف مـاكن ::::    املعىناملعىناملعىناملعىن    ))))السبب مهنامالسبب مهنامالسبب مهنامالسبب مهنام

ه به به به برئرئرئرئ، جـاء واحـد آخـر معـق البـ، جـاء واحـد آخـر معـق البـ، جـاء واحـد آخـر معـق البـ، جـاء واحـد آخـر معـق البـرئرئرئرئ، واحـد آخـر مـايش ، واحـد آخـر مـايش ، واحـد آخـر مـايش ، واحـد آخـر مـايش مثè ال حيفر فيه، حفر فيمثè ال حيفر فيه، حفر فيمثè ال حيفر فيه، حفر فيمثè ال حيفر فيه، حفر في
ضامن ضامن ضامن ضامن 4444لـف بـسقوطه فيـه، عـىل مـن لـف بـسقوطه فيـه، عـىل مـن لـف بـسقوطه فيـه، عـىل مـن لـف بـسقوطه فيـه، عـىل مـن : : : : فسقفسقفسقفسقطططط فتلف مات، الضامن عىل من؟ قال فتلف مات، الضامن عىل من؟ قال فتلف مات، الضامن عىل من؟ قال فتلف مات، الضامن عىل من؟ قال

احلافر ٔاو املعمق؟ قال بيهنام حلصول السبب مهنام، وٕان وضع احلافر ٔاو املعمق؟ قال بيهنام حلصول السبب مهنام، وٕان وضع احلافر ٔاو املعمق؟ قال بيهنام حلصول السبب مهنام، وٕان وضع احلافر ٔاو املعمق؟ قال بيهنام حلصول السبب مهنام، وٕان وضع ����لـث سـكينًا، واحـد لـث سـكينًا، واحـد لـث سـكينًا، واحـد لـث سـكينًا، واحـد 
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حفر والثاين معق، والثالث وضع سكينا داخل البحفر والثاين معق، والثالث وضع سكينا داخل البحفر والثاين معق، والثالث وضع سكينا داخل البحفر والثاين معق، والثالث وضع سكينا داخل البرئرئرئرئ، وٕانـسان مـايش وقـع يف هـذا ، وٕانـسان مـايش وقـع يف هـذا ، وٕانـسان مـايش وقـع يف هـذا ، وٕانـسان مـايش وقـع يف هـذا 
        رئرئرئرئ، الضامن عىل من؟ ، الضامن عىل من؟ ، الضامن عىل من؟ ، الضامن عىل من؟ البالبالبالب

وٕان وضع وٕان وضع وٕان وضع وٕان وضع ����لث سكينًا فوقع فهيـا خشـص عـىل الـسكني لث سكينًا فوقع فهيـا خشـص عـىل الـسكني لث سكينًا فوقع فهيـا خشـص عـىل الـسكني لث سكينًا فوقع فهيـا خشـص عـىل الـسكني مفمفمفمفـات فعـىل عواقـل ـات فعـىل عواقـل ـات فعـىل عواقـل ـات فعـىل عواقـل ((((    : : : : قالقالقالقال
 عىل إالنسان ٔان ينتبه، مسائل  عىل إالنسان ٔان ينتبه، مسائل  عىل إالنسان ٔان ينتبه، مسائل  عىل إالنسان ٔان ينتبه، مسائل ))))ٔاثالٔاثالٔاثالٔاثال���ً� نص عليه، ٔالهنم تسببوا يف قتèً نص عليه، ٔالهنم تسببوا يف قتèً نص عليه، ٔالهنم تسببوا يف قتèً نص عليه، ٔالهنم تسببوا يف قتè    الثالثة ا�ية الثالثة ا�ية الثالثة ا�ية الثالثة ا�ية 

ٕاذن ٕاذن ٕاذن ٕاذن . . . . 8888مة جًدا، الرشيعة تعرفك لو ٕانسان تلف من ا®ي ٔانت معلته فأنت ضامنمة جًدا، الرشيعة تعرفك لو ٕانسان تلف من ا®ي ٔانت معلته فأنت ضامنمة جًدا، الرشيعة تعرفك لو ٕانسان تلف من ا®ي ٔانت معلته فأنت ضامنمة جًدا، الرشيعة تعرفك لو ٕانسان تلف من ا®ي ٔانت معلته فأنت ضامن
        . . . . ينتبه ملثل هذه أالشـياءينتبه ملثل هذه أالشـياءينتبه ملثل هذه أالشـياءينتبه ملثل هذه أالشـياءعىل إالنسان ٔان عىل إالنسان ٔان عىل إالنسان ٔان عىل إالنسان ٔان 

فضامن فضامن فضامن فضامن 4444لف بسقوطه فهيا بيهنام حلـصول لف بسقوطه فهيا بيهنام حلـصول لف بسقوطه فهيا بيهنام حلـصول لف بسقوطه فهيا بيهنام حلـصول : : : : ومن حفر تعدً. بومن حفر تعدً. بومن حفر تعدً. بومن حفر تعدً. برئرئرئرئًا قصرية، فعمقها آخرًا قصرية، فعمقها آخرًا قصرية، فعمقها آخرًا قصرية، فعمقها آخر((((
        ....هو ٕاما قتè مببارشة، هو مل يبارش القتل لكن قتè بسببهو ٕاما قتè مببارشة، هو مل يبارش القتل لكن قتè بسببهو ٕاما قتè مببارشة، هو مل يبارش القتل لكن قتè بسببهو ٕاما قتè مببارشة، هو مل يبارش القتل لكن قتè بسبب) ) ) ) السبب مهنامالسبب مهنامالسبب مهنامالسبب مهنام

فالـضامن عـىل واضـع فالـضامن عـىل واضـع فالـضامن عـىل واضـع فالـضامن عـىل واضـع : : : : وٕان وضع واحد وٕان وضع واحد وٕان وضع واحد وٕان وضع واحد جحجحجحجحرًا تعدً.، فعرث فيه ٕانسان، فوقع يف البرًا تعدً.، فعرث فيه ٕانسان، فوقع يف البرًا تعدً.، فعرث فيه ٕانسان، فوقع يف البرًا تعدً.، فعرث فيه ٕانسان، فوقع يف البرئرئرئرئ((((
 هـذا  هـذا  هـذا  هـذا ))))�افع ٔالنه مبارشة، ؤالن احلافر مل يقصد بـذ� القتـل املعـني عـادة�افع ٔالنه مبارشة، ؤالن احلافر مل يقصد بـذ� القتـل املعـني عـادة�افع ٔالنه مبارشة، ؤالن احلافر مل يقصد بـذ� القتـل املعـني عـادة�افع ٔالنه مبارشة، ؤالن احلافر مل يقصد بـذ� القتـل املعـني عـادةاكاكاكاك    احلجر، احلجر، احلجر، احلجر،     

احاحاحاح::::ل ولكن ٕان وضع واحد ل ولكن ٕان وضع واحد ل ولكن ٕان وضع واحد ل ولكن ٕان وضع واحد جحجحجحجحر تعد. فعرث فيه ٕانسان فوقع يف البر تعد. فعرث فيه ٕانسان فوقع يف البر تعد. فعرث فيه ٕانسان فوقع يف البر تعد. فعرث فيه ٕانسان فوقع يف البرئرئرئرئ فالضامن عـىل  فالضامن عـىل  فالضامن عـىل  فالضامن عـىل 
ممكن الضامن يكـون عـىل ممكن الضامن يكـون عـىل ممكن الضامن يكـون عـىل ممكن الضامن يكـون عـىل . . . . واضع احلجر، اك�افع ٔالنه مبارشة، ؤالن احلافر مل يقصدواضع احلجر، اك�افع ٔالنه مبارشة، ؤالن احلافر مل يقصدواضع احلجر، اك�افع ٔالنه مبارشة، ؤالن احلافر مل يقصدواضع احلجر، اك�افع ٔالنه مبارشة، ؤالن احلافر مل يقصد

، السـ' لو اكن احلافر مثلام حنن ذكـرû ، السـ' لو اكن احلافر مثلام حنن ذكـرû ، السـ' لو اكن احلافر مثلام حنن ذكـرû ، السـ' لو اكن احلافر مثلام حنن ذكـرû االثنني، عىل احلافر وعىل ا®ي وضع احلجراالثنني، عىل احلافر وعىل ا®ي وضع احلجراالثنني، عىل احلافر وعىل ا®ي وضع احلجراالثنني، عىل احلافر وعىل ا®ي وضع احلجر
        . . . . حفر هذا البحفر هذا البحفر هذا البحفر هذا البرئرئرئرئ تعد. يف ماكن مثè ال حيفر فيه ب تعد. يف ماكن مثè ال حيفر فيه ب تعد. يف ماكن مثè ال حيفر فيه ب تعد. يف ماكن مثè ال حيفر فيه برئرئرئرئ

فعـىل عـاقØ فعـىل عـاقØ فعـىل عـاقØ فعـىل عـاقØ لكلكلكلك ديـة  ديـة  ديـة  ديـة : : : : وٕان وٕان وٕان وٕان جتجتجتجتاذب حران ملكفـان حـبًال، فـانقطع، فـسقطا ميتـنياذب حران ملكفـان حـبًال، فـانقطع، فـسقطا ميتـنياذب حران ملكفـان حـبًال، فـانقطع، فـسقطا ميتـنياذب حران ملكفـان حـبًال، فـانقطع، فـسقطا ميتـني((((
 هذه صورة اللعب إالخوة يلعبوا كرة مثًال،  هذه صورة اللعب إالخوة يلعبوا كرة مثًال،  هذه صورة اللعب إالخوة يلعبوا كرة مثًال،  هذه صورة اللعب إالخوة يلعبوا كرة مثًال، ))))لكلكلكلك مهنام يف قتل االٓخر مهنام يف قتل االٓخر مهنام يف قتل االٓخر مهنام يف قتل االٓخر    لتسبب لتسبب لتسبب لتسبب     االٓخر االٓخر االٓخر االٓخر 

، احلـمك ، احلـمك ، احلـمك ، احلـمك  شد احلبل، مث احلبل قطع فـسقطوا فـاالثنني مـاتوا شد احلبل، مث احلبل قطع فـسقطوا فـاالثنني مـاتوا شد احلبل، مث احلبل قطع فـسقطوا فـاالثنني مـاتوا شد احلبل، مث احلبل قطع فـسقطوا فـاالثنني مـاتوأاو يشدوا حبل، يلعبوأاو يشدوا حبل، يلعبوأاو يشدوا حبل، يلعبوأاو يشدوا حبل، يلعبوا
 فعىل عاقØ  فعىل عاقØ  فعىل عاقØ  فعىل عاقØ لكلكلكلك دية االٓخر ملاذا؟ هو اختياره هنا دية اكمØ، لتسبب  دية االٓخر ملاذا؟ هو اختياره هنا دية اكمØ، لتسبب  دية االٓخر ملاذا؟ هو اختياره هنا دية اكمØ، لتسبب  دية االٓخر ملاذا؟ هو اختياره هنا دية اكمØ، لتسبب ::::الرشعي يقولالرشعي يقولالرشعي يقولالرشعي يقول

        . . . . لكلكلكلك مهنام يف قتل االٓخر مهنام يف قتل االٓخر مهنام يف قتل االٓخر مهنام يف قتل االٓخر

لـيس ا�يـة اكمـØ، وٕامنـا نـصف لـيس ا�يـة اكمـØ، وٕامنـا نـصف لـيس ا�يـة اكمـØ، وٕامنـا نـصف لـيس ا�يـة اكمـØ، وٕامنـا نـصف : : : : لكن لعل أالوىل والصواب، هـذا �م الـشافعيةلكن لعل أالوىل والصواب، هـذا �م الـشافعيةلكن لعل أالوىل والصواب، هـذا �م الـشافعيةلكن لعل أالوىل والصواب، هـذا �م الـشافعية
خر نصف ا�ية وعائØ الثاين يدفعوا نـصف ا�يـة خر نصف ا�ية وعائØ الثاين يدفعوا نـصف ا�يـة خر نصف ا�ية وعائØ الثاين يدفعوا نـصف ا�يـة خر نصف ا�ية وعائØ الثاين يدفعوا نـصف ا�يـة ا�ية، عائØ هذا يدفعوا لعائØ االٓ ا�ية، عائØ هذا يدفعوا لعائØ االٓ ا�ية، عائØ هذا يدفعوا لعائØ االٓ ا�ية، عائØ هذا يدفعوا لعائØ االٓ 

 وحي وحي وحي وحيمتمتمتمتل ا�ية عىل مذهبه؟ لكـن الـشافعية ٔاضـبل ا�ية عىل مذهبه؟ لكـن الـشافعية ٔاضـبل ا�ية عىل مذهبه؟ لكـن الـشافعية ٔاضـبل ا�ية عىل مذهبه؟ لكـن الـشافعية ٔاضـبطططط    ؟؟؟؟ملاذا نصف ا�يةملاذا نصف ا�يةملاذا نصف ا�يةملاذا نصف ا�ية. . . . لعائØ االٓخرلعائØ االٓخرلعائØ االٓخرلعائØ االٓخر
يف املساüٔ وهو نظروا ٕاىل ٔان ا®ين شدوا احلبل هؤالء االثنان فـاالثنني مـاتوا، ملـا يف املساüٔ وهو نظروا ٕاىل ٔان ا®ين شدوا احلبل هؤالء االثنان فـاالثنني مـاتوا، ملـا يف املساüٔ وهو نظروا ٕاىل ٔان ا®ين شدوا احلبل هؤالء االثنان فـاالثنني مـاتوا، ملـا يف املساüٔ وهو نظروا ٕاىل ٔان ا®ين شدوا احلبل هؤالء االثنان فـاالثنني مـاتوا، ملـا 

 ٔام ال؟  ٔام ال؟  ٔام ال؟  ٔام ال؟ شدوا احلبل ٔامام بعض بال شك بشدي ٔاû احلبل تـسـببت يف قتـل نفـشدوا احلبل ٔامام بعض بال شك بشدي ٔاû احلبل تـسـببت يف قتـل نفـشدوا احلبل ٔامام بعض بال شك بشدي ٔاû احلبل تـسـببت يف قتـل نفـشدوا احلبل ٔامام بعض بال شك بشدي ٔاû احلبل تـسـببت يف قتـل نفـيسيسيسيس
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وال هو ا®ي قتلين، ٔاû ٔايًضا متسبب، ؤايضا تسـببت يف قتè، يبقى نصف ا�يـة وال هو ا®ي قتلين، ٔاû ٔايًضا متسبب، ؤايضا تسـببت يف قتè، يبقى نصف ا�يـة وال هو ا®ي قتلين، ٔاû ٔايًضا متسبب، ؤايضا تسـببت يف قتè، يبقى نصف ا�يـة وال هو ا®ي قتلين، ٔاû ٔايًضا متسبب، ؤايضا تسـببت يف قتè، يبقى نصف ا�يـة 
        . . . . لللللكلكلكلك مهنام مهنام مهنام مهنام

فعـىل عـاقØ فعـىل عـاقØ فعـىل عـاقØ فعـىل عـاقØ لكلكلكلك ديـة  ديـة  ديـة  ديـة : : : : وٕان وٕان وٕان وٕان جتجتجتجتاذب حران ملكفـان حـبًال، فـانقطع، فـسقطا ميتـنياذب حران ملكفـان حـبًال، فـانقطع، فـسقطا ميتـنياذب حران ملكفـان حـبًال، فـانقطع، فـسقطا ميتـنياذب حران ملكفـان حـبًال، فـانقطع، فـسقطا ميتـني((((
        . . . .  نصف ا�ية نصف ا�ية نصف ا�ية نصف ا�ية::::الصوابالصوابالصوابالصواب) ) ) ) االٓخراالٓخراالٓخراالٓخر

صاحبه، صاحبه، صاحبه، صاحبه،      ملوت  ملوت  ملوت  ملوت لكلكلكلك مهنام من صدمة  مهنام من صدمة  مهنام من صدمة  مهنام من صدمة ����وٕان اصطدما فكذ� روي ذ� عن عوٕان اصطدما فكذ� روي ذ� عن عوٕان اصطدما فكذ� روي ذ� عن عوٕان اصطدما فكذ� روي ذ� عن عيليليليل    ((((
        . . . .  نصف الصورة السابقة نصف الصورة السابقة نصف الصورة السابقة نصف الصورة السابقة::::، احلمك الرشعي، احلمك الرشعي، احلمك الرشعي، احلمك الرشعي نفس الصورة السابقة نفس الصورة السابقة نفس الصورة السابقة نفس الصورة السابقة)))) خطأ  خطأ  خطأ  خطأ ويهويهويهويه    

))))ûمكهام يف ٔانفسهام مـا ذكـرûمكهام يف ٔانفسهام مـا ذكـرûمكهام يف ٔانفسهام مـا ذكـرûعـىل مذهبـه ))))وٕان اصطدمت امرٔاوٕان اصطدمت امرٔاوٕان اصطدمت امرٔاوٕان اصطدمت امرٔا4444ن حامالن ن حامالن ن حامالن ن حامالن حفحفحفحفمكهام يف ٔانفسهام مـا ذكـر ûعـىل مذهبـه  ذكـر ûعـىل مذهبـه  ذكـر ûعـىل مذهبـه  ذكـر ûذكـر 
        . . . . لٔالوىللٔالوىللٔالوىللٔالوىلا�ية ولكن الصواب لعل نصف ا�ية ا�ية ولكن الصواب لعل نصف ا�ية ا�ية ولكن الصواب لعل نصف ا�ية ا�ية ولكن الصواب لعل نصف ا�ية 

    ���ٔ�ن امـرٔأن امـرٔأن امـرٔأن امـرٔا4444ن اصـطدمتا لكـن حـامالن ن اصـطدمتا لكـن حـامالن ن اصـطدمتا لكـن حـامالن ن اصـطدمتا لكـن حـامالن ))))مهنام نصف ضامن جنيهنامهنام نصف ضامن جنيهنامهنام نصف ضامن جنيهنامهنام نصف ضامن جنيهنا    لكلكلكلك واحدة  واحدة  واحدة  واحدة     وعىل وعىل وعىل وعىل ((((
د مات االٓن؟ ٔاربعة، املرٔاتني وما يف بطهنام، لو ٔانت نظرت نظرة متأمل د مات االٓن؟ ٔاربعة، املرٔاتني وما يف بطهنام، لو ٔانت نظرت نظرة متأمل د مات االٓن؟ ٔاربعة، املرٔاتني وما يف بطهنام، لو ٔانت نظرت نظرة متأمل د مات االٓن؟ ٔاربعة، املرٔاتني وما يف بطهنام، لو ٔانت نظرت نظرة متأمل ٕاذن ٕاذن ٕاذن ٕاذن مكمكمكمك واح واح واح واح

قليًال قليًال قليًال قليًال جتجتجتجتد ٕان مه االثنني اصطدموا فواحدة مهنام تسـببت يف قتل نفسها وقتل جنيهنا د ٕان مه االثنني اصطدموا فواحدة مهنام تسـببت يف قتل نفسها وقتل جنيهنا د ٕان مه االثنني اصطدموا فواحدة مهنام تسـببت يف قتل نفسها وقتل جنيهنا د ٕان مه االثنني اصطدموا فواحدة مهنام تسـببت يف قتل نفسها وقتل جنيهنا 
وقتل أالخرى، ٕاذن وقتل أالخرى، ٕاذن وقتل أالخرى، ٕاذن وقتل أالخرى، ٕاذن مكمكمكمك دية؟ ثالثة، والثانية نفس الصورة، تسـببت يف قتل نفـسها  دية؟ ثالثة، والثانية نفس الصورة، تسـببت يف قتل نفـسها  دية؟ ثالثة، والثانية نفس الصورة، تسـببت يف قتل نفـسها  دية؟ ثالثة، والثانية نفس الصورة، تسـببت يف قتل نفـسها 

        . . . . وجنيهنا وقتل أالخرىوجنيهنا وقتل أالخرىوجنيهنا وقتل أالخرىوجنيهنا وقتل أالخرى

ام نصف ضامن جنيهنا ونصف ضامن جنني أالخرى، الشام نصف ضامن جنيهنا ونصف ضامن جنني أالخرى، الشام نصف ضامن جنيهنا ونصف ضامن جنني أالخرى، الشام نصف ضامن جنيهنا ونصف ضامن جنني أالخرى، الشرترترترتاكهام اكهام اكهام اكهام مهنمهنمهنمهن    لكلكلكلك واحدة  واحدة  واحدة  واحدة     وعىل وعىل وعىل وعىل ((((
 èيف قت èيف قت èيف قت èواحدة لقتل صاحبهتا، واثنتـان ملـشاركهتا واحدة لقتل صاحبهتا، واثنتـان ملـشاركهتا واحدة لقتل صاحبهتا، واثنتـان ملـشاركهتا واحدة لقتل صاحبهتا، واثنتـان ملـشاركهتا : : : : عتق ثالث رقابعتق ثالث رقابعتق ثالث رقابعتق ثالث رقاب    وعىل وعىل وعىل وعىل لكلكلكلك مهنام  مهنام  مهنام  مهنام     يف قت

        ....يف اجلننييف اجلننييف اجلننييف اجلنني

فـديهتام مـن مـاH فـديهتام مـن مـاH فـديهتام مـن مـاH فـديهتام مـن مـاH : : : : ومن ٔاركب صغريين ال والية H عىل واحد مهنام، فاصطدما، ومن ٔاركب صغريين ال والية H عىل واحد مهنام، فاصطدما، ومن ٔاركب صغريين ال والية H عىل واحد مهنام، فاصطدما، ومن ٔاركب صغريين ال والية H عىل واحد مهنام، فاصطدما، مفمفمفمفاااا4444
 من ٔاخطـر أالشــياء التعامـل مـع الـصغار،  من ٔاخطـر أالشــياء التعامـل مـع الـصغار،  من ٔاخطـر أالشــياء التعامـل مـع الـصغار،  من ٔاخطـر أالشــياء التعامـل مـع الـصغار، ))))بسبب جنايته، ٔالنه متعد بذ�بسبب جنايته، ٔالنه متعد بذ�بسبب جنايته، ٔالنه متعد بذ�بسبب جنايته، ٔالنه متعد بذ�    لتلفهام لتلفهام لتلفهام لتلفهام     

الصغار تبتعد عهنم هنائيا، من ٔاركب صغريين ال والية H عىل واحد مهنام، ٔانت ليس الصغار تبتعد عهنم هنائيا، من ٔاركب صغريين ال والية H عىل واحد مهنام، ٔانت ليس الصغار تبتعد عهنم هنائيا، من ٔاركب صغريين ال والية H عىل واحد مهنام، ٔانت ليس الصغار تبتعد عهنم هنائيا، من ٔاركب صغريين ال والية H عىل واحد مهنام، ٔانت ليس 
� والية، ال ٔانت ٔاب وال ٔانت جد وال ٔانت وكيل، ٔانت من لتفعـل هـذا الـيشء � والية، ال ٔانت ٔاب وال ٔانت جد وال ٔانت وكيل، ٔانت من لتفعـل هـذا الـيشء � والية، ال ٔانت ٔاب وال ٔانت جد وال ٔانت وكيل، ٔانت من لتفعـل هـذا الـيشء � والية، ال ٔانت ٔاب وال ٔانت جد وال ٔانت وكيل، ٔانت من لتفعـل هـذا الـيشء 

        ....فاصطدما فاصطدما فاصطدما فاصطدما مفمفمفمفاااا4444 فديهتام من ماH لتلفهام بسبب جنايته، ٔالنه متعد بذ� فديهتام من ماH لتلفهام بسبب جنايته، ٔالنه متعد بذ� فديهتام من ماH لتلفهام بسبب جنايته، ٔالنه متعد بذ� فديهتام من ماH لتلفهام بسبب جنايته، ٔالنه متعد بذ�

اكلبـالغني ااكلبـالغني ااكلبـالغني ااكلبـالغني اAAAAططططئئئئـني، عـىل ـني، عـىل ـني، عـىل ـني، عـىل     فهام فهام فهام فهام : : : : فاصطدمافاصطدمافاصطدمافاصطدما    ا بأنفسهام، ٔاو ٔاركهبام وا بأنفسهام، ٔاو ٔاركهبام وا بأنفسهام، ٔاو ٔاركهبام وا بأنفسهام، ٔاو ٔاركهبام ويليليليل املصلحة  املصلحة  املصلحة  املصلحة وٕان ركبوٕان ركبوٕان ركبوٕان ركب((((
 طيب لو تلـف  طيب لو تلـف  طيب لو تلـف  طيب لو تلـف ))))من مال االٓخرمن مال االٓخرمن مال االٓخرمن مال االٓخر    عاقØ عاقØ عاقØ عاقØ لكلكلكلك مهنام دية االٓخر، وعىل  مهنام دية االٓخر، وعىل  مهنام دية االٓخر، وعىل  مهنام دية االٓخر، وعىل لكلكلكلك مهنام ما تلف  مهنام ما تلف  مهنام ما تلف  مهنام ما تلف 
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حصل H جراح ٔاو يشء، يبقى ٔايًضا ا�ية نفـس الـصورة عـىل مـا تلـف مـن مـال حصل H جراح ٔاو يشء، يبقى ٔايًضا ا�ية نفـس الـصورة عـىل مـا تلـف مـن مـال حصل H جراح ٔاو يشء، يبقى ٔايًضا ا�ية نفـس الـصورة عـىل مـا تلـف مـن مـال حصل H جراح ٔاو يشء، يبقى ٔايًضا ا�ية نفـس الـصورة عـىل مـا تلـف مـن مـال 
        . . . . االٓخراالٓخراالٓخراالٓخر

فالـضامن عـىل فالـضامن عـىل فالـضامن عـىل فالـضامن عـىل : : : : حلاجـة، فـأتلف نفـسًا ٔاو مـاالً حلاجـة، فـأتلف نفـسًا ٔاو مـاالً حلاجـة، فـأتلف نفـسًا ٔاو مـاالً حلاجـة، فـأتلف نفـسًا ٔاو مـاالً ومن ٔارسل صغريًا ال والية H عليـه ومن ٔارسل صغريًا ال والية H عليـه ومن ٔارسل صغريًا ال والية H عليـه ومن ٔارسل صغريًا ال والية H عليـه ((((
يتيتيتيت � بـيشء لـو  � بـيشء لـو  � بـيشء لـو  � بـيشء لـو     ))))مرسè ٔالنه خطأ منهمرسè ٔالنه خطأ منهمرسè ٔالنه خطأ منهمرسè ٔالنه خطأ منه  ابن اجلار، ابـن صـديقك، ٔارسـلته لـيك يـأ ابن اجلار، ابـن صـديقك، ٔارسـلته لـيك يـأ ابن اجلار، ابـن صـديقك، ٔارسـلته لـيك يـأ ابن اجلار، ابـن صـديقك، ٔارسـلته لـيك يـأ

حـصل H يشء ٔانـت الــضامن، ٔاû ذكـرت لــمك صـورة اســـتغربحـصل H يشء ٔانـت الــضامن، ٔاû ذكـرت لــمك صـورة اســـتغربحـصل H يشء ٔانـت الــضامن، ٔاû ذكـرت لــمك صـورة اســـتغربحـصل H يشء ٔانـت الــضامن، ٔاû ذكـرت لــمك صـورة اســـتغربمتمتمتمت علهيـا، لــو ٕان و�  علهيـا، لــو ٕان و�  علهيـا، لــو ٕان و�  علهيـا، لــو ٕان و� 
يتيتيتيت H يشء مـن الـسوبر  H يشء مـن الـسوبر  H يشء مـن الـسوبر  H يشء مـن الـسوبر  مـايش، ابـن ٔاحـد أالشـخاص ال تعرفـه، فـوا�ه ٔارسـè ليـأمـايش، ابـن ٔاحـد أالشـخاص ال تعرفـه، فـوا�ه ٔارسـè ليـأمـايش، ابـن ٔاحـد أالشـخاص ال تعرفـه، فـوا�ه ٔارسـè ليـأمـايش، ابـن ٔاحـد أالشـخاص ال تعرفـه، فـوا�ه ٔارسـè ليـأ

ء، فأعطاه فلوس والفلوس اكنت ظاهرة، فأنت خفت عليه، وخفت ء، فأعطاه فلوس والفلوس اكنت ظاهرة، فأنت خفت عليه، وخفت ء، فأعطاه فلوس والفلوس اكنت ظاهرة، فأنت خفت عليه، وخفت ء، فأعطاه فلوس والفلوس اكنت ظاهرة، فأنت خفت عليه، وخفت ماركت ٔاو يشماركت ٔاو يشماركت ٔاو يشماركت ٔاو يش
ٔاحد يرسقه فأخذت املائة جنيه من جيبه ؤادخلهتا يف جيبه مـرة ٔاحد يرسقه فأخذت املائة جنيه من جيبه ؤادخلهتا يف جيبه مـرة ٔاحد يرسقه فأخذت املائة جنيه من جيبه ؤادخلهتا يف جيبه مـرة ٔاحد يرسقه فأخذت املائة جنيه من جيبه ؤادخلهتا يف جيبه مـرة ����نيـة، ٔانـت هبـذا نيـة، ٔانـت هبـذا نيـة، ٔانـت هبـذا نيـة، ٔانـت هبـذا 

        . . . . ننننهبت ٔاحد ليرسقه، فٕانسان رسقه من الضامن؟ ٔانت ا®ي تدفع املائة جنيههبت ٔاحد ليرسقه، فٕانسان رسقه من الضامن؟ ٔانت ا®ي تدفع املائة جنيههبت ٔاحد ليرسقه، فٕانسان رسقه من الضامن؟ ٔانت ا®ي تدفع املائة جنيههبت ٔاحد ليرسقه، فٕانسان رسقه من الضامن؟ ٔانت ا®ي تدفع املائة جنيه

هيـا حلـصول التلـف هيـا حلـصول التلـف هيـا حلـصول التلـف هيـا حلـصول التلـف ومن ٔالقى ومن ٔالقى ومن ٔالقى ومن ٔالقى جحجحجحجحرًا ٔاو عدًال مملوءًا بسفينة فغرقت رًا ٔاو عدًال مملوءًا بسفينة فغرقت رًا ٔاو عدًال مملوءًا بسفينة فغرقت رًا ٔاو عدًال مملوءًا بسفينة فغرقت مضمضمضمضن ن ن ن مجمجمجمجيـع مـا فيـع مـا فيـع مـا فيـع مـا ف((((
فعè، كام لو حرقها، وٕان رفعè، كام لو حرقها، وٕان رفعè، كام لو حرقها، وٕان رفعè، كام لو حرقها، وٕان رىمىمىمىم ثالثة مبنجنيق، فقتـل احلجـر رابعـًا مـن غـري  ثالثة مبنجنيق، فقتـل احلجـر رابعـًا مـن غـري  ثالثة مبنجنيق، فقتـل احلجـر رابعـًا مـن غـري  ثالثة مبنجنيق، فقتـل احلجـر رابعـًا مـن غـري     بسبب بسبب بسبب بسبب     

 ٕان ر ٕان ر ٕان ر ٕان رىمىمىمىم ثالثة منجنيـق فقتـل  ثالثة منجنيـق فقتـل  ثالثة منجنيـق فقتـل  ثالثة منجنيـق فقتـل ::::الصورةالصورةالصورةالصورة    ))))عواقلهم ديته ٔاثالعواقلهم ديته ٔاثالعواقلهم ديته ٔاثالعواقلهم ديته ٔاثال���ً�، ٔالنه خطأ ً، ٔالنه خطأ ً، ٔالنه خطأ ً، ٔالنه خطأ         فعىل فعىل فعىل فعىل : : : : قصدقصدقصدقصد
احلجر رابعا، جامعة يلعبوا ,ملنجنيق فاحلجر خراحلجر رابعا، جامعة يلعبوا ,ملنجنيق فاحلجر خراحلجر رابعا، جامعة يلعبوا ,ملنجنيق فاحلجر خراحلجر رابعا، جامعة يلعبوا ,ملنجنيق فاحلجر خرجججج منه قتل ٕانسان رابع، من يتحمل  منه قتل ٕانسان رابع، من يتحمل  منه قتل ٕانسان رابع، من يتحمل  منه قتل ٕانسان رابع، من يتحمل 

        .... قصد، فعىل عواقلهم دية ٔاثال قصد، فعىل عواقلهم دية ٔاثال قصد، فعىل عواقلهم دية ٔاثال قصد، فعىل عواقلهم دية ٔاثال����، عواقل الثالثة، عواقل الثالثة، عواقل الثالثة، عواقل الثالثةا�ية؟ من غريا�ية؟ من غريا�ية؟ من غريا�ية؟ من غري

. . . . ملـشاركته يف ٕاتـالف نفـسهملـشاركته يف ٕاتـالف نفـسهملـشاركته يف ٕاتـالف نفـسهملـشاركته يف ٕاتـالف نفـسه        وٕان قتل ٔاحدمه سقوٕان قتل ٔاحدمه سقوٕان قتل ٔاحدمه سقوٕان قتل ٔاحدمه سقطططط فعل نفسه، وما ي فعل نفسه، وما ي فعل نفسه، وما ي فعل نفسه، وما يرترترترتتب عليه، تب عليه، تب عليه، تب عليه، ((((

 ثالثـة جـواري  ثالثـة جـواري  ثالثـة جـواري  ثالثـة جـواري ))))والواقـصةوالواقـصةوالواقـصةوالواقـصة         يف مـساüٔ القارصـة والقامـصة  يف مـساüٔ القارصـة والقامـصة  يف مـساüٔ القارصـة والقامـصة  يف مـساüٔ القارصـة والقامـصة ����روي حنوه عن عـروي حنوه عن عـروي حنوه عن عـروي حنوه عن عـيليليليل    
 مع بعـض يـرك مع بعـض يـرك مع بعـض يـرك مع بعـض يـركنبنبنبنب فـوق بعـض، القارصـة واحـدة قرصـت، القامـصة  فـوق بعـض، القارصـة واحـدة قرصـت، القامـصة  فـوق بعـض، القارصـة واحـدة قرصـت، القامـصة  فـوق بعـض، القارصـة واحـدة قرصـت، القامـصة حتحتحتحتركـت، ركـت، ركـت، ركـت، واواواوايلعبيلعبيلعبيلعب

اثنـني راكبـني بعـض، واحـدة راكبـة اثنـني راكبـني بعـض، واحـدة راكبـة اثنـني راكبـني بعـض، واحـدة راكبـة اثنـني راكبـني بعـض، واحـدة راكبـة . . . . ة اليت يه ماتـت، انـدق عنقهـا ة اليت يه ماتـت، انـدق عنقهـا ة اليت يه ماتـت، انـدق عنقهـا ة اليت يه ماتـت، انـدق عنقهـا مفمفمفمفاتـتاتـتاتـتاتـتالواقصالواقصالواقصالواقص
واحدة، جاءت واحدة ٔاخرى قرصت املركوبة املركوبة واحدة، جاءت واحدة ٔاخرى قرصت املركوبة املركوبة واحدة، جاءت واحدة ٔاخرى قرصت املركوبة املركوبة واحدة، جاءت واحدة ٔاخرى قرصت املركوبة املركوبة مقمقمقمقصت الراكبـة وقـصت مبعـىن صت الراكبـة وقـصت مبعـىن صت الراكبـة وقـصت مبعـىن صت الراكبـة وقـصت مبعـىن 

        اندقت عنقها اندقت عنقها اندقت عنقها اندقت عنقها مفمفمفمفاتت القضاء فهيا؟ اتت القضاء فهيا؟ اتت القضاء فهيا؟ اتت القضاء فهيا؟ 

والواقصة قال الشعيب وذ� والواقصة قال الشعيب وذ� والواقصة قال الشعيب وذ� والواقصة قال الشعيب وذ�          يف مساüٔ القارصة والقامصة  يف مساüٔ القارصة والقامصة  يف مساüٔ القارصة والقامصة  يف مساüٔ القارصة والقامصة ����روي حنوه عن عروي حنوه عن عروي حنوه عن عروي حنوه عن عيليليليل    ((((
وقرصـت الثالثـة وقرصـت الثالثـة وقرصـت الثالثـة وقرصـت الثالثـة         ن، فركبـت ٕاحـداهن عـىل عنـق أالخـرى، ن، فركبـت ٕاحـداهن عـىل عنـق أالخـرى، ن، فركبـت ٕاحـداهن عـىل عنـق أالخـرى، ن، فركبـت ٕاحـداهن عـىل عنـق أالخـرى، ٔان ثالث جوار اجـٔان ثالث جوار اجـٔان ثالث جوار اجـٔان ثالث جوار اجـمتمتمتمتعععع

ععععيليليليل فق فق فق فقىضىضىضىض            املركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، املركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، املركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، املركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، مفمفمفمفاتت فرفعت ٕاىل اتت فرفعت ٕاىل اتت فرفعت ٕاىل اتت فرفعت ٕاىل 
عىل عىل عىل عىل         ,�ية ٔاثال,�ية ٔاثال,�ية ٔاثال,�ية ٔاثال���ً� عىل عواقلهن، ؤالقى الثلث ا®ي قابل فعل الواقصة، ٔالهنا ٔاعانت ً عىل عواقلهن، ؤالقى الثلث ا®ي قابل فعل الواقصة، ٔالهنا ٔاعانت ً عىل عواقلهن، ؤالقى الثلث ا®ي قابل فعل الواقصة، ٔالهنا ٔاعانت ً عىل عواقلهن، ؤالقى الثلث ا®ي قابل فعل الواقصة، ٔالهنا ٔاعانت 
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 بناء  بناء  بناء  بناء ) ) ) )  عىل املصطدمني عىل املصطدمني عىل املصطدمني عىل املصطدمنييلزم رشاكءه يلزم رشاكءه يلزم رشاكءه يلزم رشاكءه مجمجمجمجيع ديته، ويلغى فعل نفسه قياساً يع ديته، ويلغى فعل نفسه قياساً يع ديته، ويلغى فعل نفسه قياساً يع ديته، ويلغى فعل نفسه قياساً : : : : نفسها وقيلنفسها وقيلنفسها وقيلنفسها وقيل
        . . . . عىل مذهب احلنابØ وأالوىل القول أالول ما ذكرتعىل مذهب احلنابØ وأالوىل القول أالول ما ذكرتعىل مذهب احلنابØ وأالوىل القول أالول ما ذكرتعىل مذهب احلنابØ وأالوىل القول أالول ما ذكرت

فا�ية يف ٔاموافا�ية يف ٔاموافا�ية يف ٔاموافا�ية يف ٔامواهلهلهلهلم حاüّ، ٔالن العاقØ م حاüّ، ٔالن العاقØ م حاüّ، ٔالن العاقØ م حاüّ، ٔالن العاقØ : : : : وٕان زادوا عىل ثالثة، وقتل احلجر آخر غريمهوٕان زادوا عىل ثالثة، وقتل احلجر آخر غريمهوٕان زادوا عىل ثالثة، وقتل احلجر آخر غريمهوٕان زادوا عىل ثالثة، وقتل احلجر آخر غريمه((((
 لو ٔاربعة  لو ٔاربعة  لو ٔاربعة  لو ٔاربعة لكلكلكلك واحد يدفع ٔاقل من الثلـث ٔاو ٔاكـرث مـن  واحد يدفع ٔاقل من الثلـث ٔاو ٔاكـرث مـن  واحد يدفع ٔاقل من الثلـث ٔاو ٔاكـرث مـن  واحد يدفع ٔاقل من الثلـث ٔاو ٔاكـرث مـن ))))حتحتحتحتمل ما دون ثلث ا�يةمل ما دون ثلث ا�يةمل ما دون ثلث ا�يةمل ما دون ثلث ا�ية        ال ال ال ال 

مـن الثلـث ٔانـت ا®ي تتحملهـا، هـذه قاعـدة مـن الثلـث ٔانـت ا®ي تتحملهـا، هـذه قاعـدة مـن الثلـث ٔانـت ا®ي تتحملهـا، هـذه قاعـدة مـن الثلـث ٔانـت ا®ي تتحملهـا، هـذه قاعـدة الثلث؟ ٔاقل من الثلث، فطاملا ٔاقل الثلث؟ ٔاقل من الثلث، فطاملا ٔاقل الثلث؟ ٔاقل من الثلث، فطاملا ٔاقل الثلث؟ ٔاقل من الثلث، فطاملا ٔاقل 
        . . . . العاقØ ال العاقØ ال العاقØ ال العاقØ ال حتحتحتحتمل ما دون ثلث ا�يةمل ما دون ثلث ا�يةمل ما دون ثلث ا�يةمل ما دون ثلث ا�ية

فا�ية يف ٔاموافا�ية يف ٔاموافا�ية يف ٔاموافا�ية يف ٔامواهلهلهلهلم حاüّ، ٔالن العـاقØ م حاüّ، ٔالن العـاقØ م حاüّ، ٔالن العـاقØ م حاüّ، ٔالن العـاقØ : : : : ٕان زادوا عىل ثالثة، وقتل احلجر آخر غريمهٕان زادوا عىل ثالثة، وقتل احلجر آخر غريمهٕان زادوا عىل ثالثة، وقتل احلجر آخر غريمهٕان زادوا عىل ثالثة، وقتل احلجر آخر غريمه((((
حتحتحتحتمل ما دون ثلث ا�ية، ومن اضطر ٕاىل طعام غري مضطر ٔاو رشابـه وطلبـه، مل ما دون ثلث ا�ية، ومن اضطر ٕاىل طعام غري مضطر ٔاو رشابـه وطلبـه، مل ما دون ثلث ا�ية، ومن اضطر ٕاىل طعام غري مضطر ٔاو رشابـه وطلبـه، مل ما دون ثلث ا�ية، ومن اضطر ٕاىل طعام غري مضطر ٔاو رشابـه وطلبـه،         ال ال ال ال 

قـتè قـتè قـتè قـتè      قـ قـ قـ قـىضىضىضىض بـذ� ٔالنـه  بـذ� ٔالنـه  بـذ� ٔالنـه  بـذ� ٔالنـه ����يـه، ٔالن معـر يـه، ٔالن معـر يـه، ٔالن معـر يـه، ٔالن معـر نص عل نص عل نص عل نص عل . . . . مضمضمضمضنهنهنهنه: : : : مفمفمفمفنعه حنعه حنعه حنعه حىتىتىتىت مات املضطر مات املضطر مات املضطر مات املضطر
 املعىن لو ٕان ٕانسان  املعىن لو ٕان ٕانسان  املعىن لو ٕان ٕانسان  املعىن لو ٕان ٕانسان ))))مبنعه طعامًا جيب دفعه ٕاليه تبقى حياته به فنُسب هالكه ٕاليهمبنعه طعامًا جيب دفعه ٕاليه تبقى حياته به فنُسب هالكه ٕاليهمبنعه طعامًا جيب دفعه ٕاليه تبقى حياته به فنُسب هالكه ٕاليهمبنعه طعامًا جيب دفعه ٕاليه تبقى حياته به فنُسب هالكه ٕاليه    

مضطر ٕاىل طعام مضطر ٕاىل رشاب مث طلبه من ٕانسان، وهذا إالنـسان املطلـوب مضطر ٕاىل طعام مضطر ٕاىل رشاب مث طلبه من ٕانسان، وهذا إالنـسان املطلـوب مضطر ٕاىل طعام مضطر ٕاىل رشاب مث طلبه من ٕانسان، وهذا إالنـسان املطلـوب مضطر ٕاىل طعام مضطر ٕاىل رشاب مث طلبه من ٕانسان، وهذا إالنـسان املطلـوب 
منه غري مضطر، فهذا املطلوب منه منع الطالب، منه غري مضطر، فهذا املطلوب منه منع الطالب، منه غري مضطر، فهذا املطلوب منه منع الطالب، منه غري مضطر، فهذا املطلوب منه منع الطالب، مفمفمفمفات الطالب، يبقى الضامن عىل ات الطالب، يبقى الضامن عىل ات الطالب، يبقى الضامن عىل ات الطالب، يبقى الضامن عىل 

            . . . . إالنسان املطلوب منه ا®ي تسبب يف قتèإالنسان املطلوب منه ا®ي تسبب يف قتèإالنسان املطلوب منه ا®ي تسبب يف قتèإالنسان املطلوب منه ا®ي تسبب يف قتèهذا هذا هذا هذا 

 هذه صورة  هذه صورة  هذه صورة  هذه صورة 8888مة مة مة مة ) ) ) ) مضمضمضمضنهنهنهنه:  :  :  :  ٔاو ٔاخذ طعام غريه ٔاو رشابه وهو عاجز عن دفعه، فتلفٔاو ٔاخذ طعام غريه ٔاو رشابه وهو عاجز عن دفعه، فتلفٔاو ٔاخذ طعام غريه ٔاو رشابه وهو عاجز عن دفعه، فتلفٔاو ٔاخذ طعام غريه ٔاو رشابه وهو عاجز عن دفعه، فتلف((((
ٔايًضا، تعلمنا أالدب مع بعض، وتعلمك ٕان ٔانت لو صاحبك وحبيبك ال تأخذ يشء ٔايًضا، تعلمنا أالدب مع بعض، وتعلمك ٕان ٔانت لو صاحبك وحبيبك ال تأخذ يشء ٔايًضا، تعلمنا أالدب مع بعض، وتعلمك ٕان ٔانت لو صاحبك وحبيبك ال تأخذ يشء ٔايًضا، تعلمنا أالدب مع بعض، وتعلمك ٕان ٔانت لو صاحبك وحبيبك ال تأخذ يشء 
    بدون ٕاذنه، تسـتأذن دامئا، السـ' يف الرحالت، ٔاû معي ماء، ومعي طعام، ال ٔاخذبدون ٕاذنه، تسـتأذن دامئا، السـ' يف الرحالت، ٔاû معي ماء، ومعي طعام، ال ٔاخذبدون ٕاذنه، تسـتأذن دامئا، السـ' يف الرحالت، ٔاû معي ماء، ومعي طعام، ال ٔاخذبدون ٕاذنه، تسـتأذن دامئا، السـ' يف الرحالت، ٔاû معي ماء، ومعي طعام، ال ٔاخذ

        ....منه ٕاال ٕ,ذنهمنه ٕاال ٕ,ذنهمنه ٕاال ٕ,ذنهمنه ٕاال ٕ,ذنه

ٔاو ٔاخذ دابتـه ٔاو ٔاو ٔاخذ دابتـه ٔاو ٔاو ٔاخذ دابتـه ٔاو ٔاو ٔاخذ دابتـه ٔاو         مضمضمضمضنهنهنهنه: : : : ٔاو ٔاخذ طعام غريه ٔاو رشابه وهو عاجز عن دفعه، فتلفٔاو ٔاخذ طعام غريه ٔاو رشابه وهو عاجز عن دفعه، فتلفٔاو ٔاخذ طعام غريه ٔاو رشابه وهو عاجز عن دفعه، فتلفٔاو ٔاخذ طعام غريه ٔاو رشابه وهو عاجز عن دفعه، فتلف((((
مضمضمضمضنـه نـه نـه نـه : : : : ما يدفع به عن نفسه من سـبع وحنوه كما يدفع به عن نفسه من سـبع وحنوه كما يدفع به عن نفسه من سـبع وحنوه كما يدفع به عن نفسه من سـبع وحنوه كمنمنمنمنر وحية، فأهلكه ذ� الصائل عليهر وحية، فأهلكه ذ� الصائل عليهر وحية، فأهلكه ذ� الصائل عليهر وحية، فأهلكه ذ� الصائل عليه

ٔان ا�ية يف ماH، ٔالنه ٔان ا�ية يف ماH، ٔالنه ٔان ا�ية يف ماH، ٔالنه ٔان ا�ية يف ماH، ٔالنه :  :  :  :  وظاهر �م ٔامحدوظاهر �م ٔامحدوظاهر �م ٔامحدوظاهر �م ٔامحد:  :  :  :  قال يف املغينقال يف املغينقال يف املغينقال يف املغين. . . . االٓخذ، لتسببه يف هالكهاالٓخذ، لتسببه يف هالكهاالٓخذ، لتسببه يف هالكهاالٓخذ، لتسببه يف هالكه
تكـون عـىل عاقلتـه، ٔالنـه ال تكـون عـىل عاقلتـه، ٔالنـه ال تكـون عـىل عاقلتـه، ٔالنـه ال تكـون عـىل عاقلتـه، ٔالنـه ال : : : : وقال القـايضوقال القـايضوقال القـايضوقال القـايض. . . .  ا®ي يقتل مثè غالباً  ا®ي يقتل مثè غالباً  ا®ي يقتل مثè غالباً  ا®ي يقتل مثè غالباً تعمد هذا الفعلتعمد هذا الفعلتعمد هذا الفعلتعمد هذا الفعل        

م أالول م أالول م أالول م أالول حمحمحمحمل نظر، يقولل نظر، يقولل نظر، يقولل نظر، يقول))))القصاص، فهو شـبه معدالقصاص، فهو شـبه معدالقصاص، فهو شـبه معدالقصاص، فهو شـبه معد        يوجب يوجب يوجب يوجب مضمضمضمضنه االٓخذ نه االٓخذ نه االٓخذ نه االٓخذ : : : :  يعين ال يعين ال يعين ال يعين ال
لتسببه يف هالكه، قـال يف املغـين وظـاهر �م ٔامحـد ٔان ا�يـة يف مـاH، يف مـال لتسببه يف هالكه، قـال يف املغـين وظـاهر �م ٔامحـد ٔان ا�يـة يف مـاH، يف مـال لتسببه يف هالكه، قـال يف املغـين وظـاهر �م ٔامحـد ٔان ا�يـة يف مـاH، يف مـال لتسببه يف هالكه، قـال يف املغـين وظـاهر �م ٔامحـد ٔان ا�يـة يف مـاH، يف مـال 

 هـذا لـيس قتـل معـد  هـذا لـيس قتـل معـد  هـذا لـيس قتـل معـد  هـذا لـيس قتـل معـد من؟ هو االٓن لـو قلنـا يف مـاH، يبقـى القـصاص عليـه، ٔالنمن؟ هو االٓن لـو قلنـا يف مـاH، يبقـى القـصاص عليـه، ٔالنمن؟ هو االٓن لـو قلنـا يف مـاH، يبقـى القـصاص عليـه، ٔالنمن؟ هو االٓن لـو قلنـا يف مـاH، يبقـى القـصاص عليـه، ٔالن
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        . . . . عدوان، لكن �م القايض ٔاجود ؤاصوبعدوان، لكن �م القايض ٔاجود ؤاصوبعدوان، لكن �م القايض ٔاجود ؤاصوبعدوان، لكن �م القايض ٔاجود ؤاصوب

    ))))مضمضمضمضـن ربـه ٕان عـمل ذ� مـن عادـن ربـه ٕان عـمل ذ� مـن عادـن ربـه ٕان عـمل ذ� مـن عادـن ربـه ٕان عـمل ذ� مـن عادهتهتهتهتـاـاـاـا: : : : وٕان ماتت حامل، ٔاو محلها مـن روٕان ماتت حامل، ٔاو محلها مـن روٕان ماتت حامل، ٔاو محلها مـن روٕان ماتت حامل، ٔاو محلها مـن رحيحيحيحي طعـام طعـام طعـام طعـام    ((((
خشص يطبخ يف بيته وزوجة جارك حامل، ؤانت عارف ٕان يه تتعب تعب شديد خشص يطبخ يف بيته وزوجة جارك حامل، ؤانت عارف ٕان يه تتعب تعب شديد خشص يطبخ يف بيته وزوجة جارك حامل، ؤانت عارف ٕان يه تتعب تعب شديد خشص يطبخ يف بيته وزوجة جارك حامل، ؤانت عارف ٕان يه تتعب تعب شديد 

        . . . . من هذا الطعام فتعمدت ٔان تصنعه وماتت ٔانت الضامنمن هذا الطعام فتعمدت ٔان تصنعه وماتت ٔانت الضامنمن هذا الطعام فتعمدت ٔان تصنعه وماتت ٔانت الضامنمن هذا الطعام فتعمدت ٔان تصنعه وماتت ٔانت الضامن

: : : : مضمضمضمضن ربه ٕان عمل ذ� من عادن ربه ٕان عمل ذ� من عادن ربه ٕان عمل ذ� من عادن ربه ٕان عمل ذ� من عادهتهتهتهتا، ٔايا، ٔايا، ٔايا، ٔاي: : : : لها من رلها من رلها من رلها من رحيحيحيحي طعام طعام طعام طعاموٕان ماتت حامل، ٔاو مح وٕان ماتت حامل، ٔاو مح وٕان ماتت حامل، ٔاو مح وٕان ماتت حامل، ٔاو مح ((((
طبًعـا نـضع لهـا ضـابطبًعـا نـضع لهـا ضـابطبًعـا نـضع لهـا ضـابطبًعـا نـضع لهـا ضـابطططط، وٕاال ، وٕاال ، وٕاال ، وٕاال ) ) ) ) متمتمتمتوت من ذ�، ؤاهنا هناك، لتسببه فيـهوت من ذ�، ؤاهنا هناك، لتسببه فيـهوت من ذ�، ؤاهنا هناك، لتسببه فيـهوت من ذ�، ؤاهنا هناك، لتسببه فيـه    احلامل احلامل احلامل احلامل     ٔان ٔان ٔان ٔان 

ممكن ممكن ممكن ممكن متمتمتمتوت ؤانت لـست متعمـد، ٔامه يشء العمـد، متعمـد ويعـمل ٕاهنـا تتـأذى هبـذا وت ؤانت لـست متعمـد، ٔامه يشء العمـد، متعمـد ويعـمل ٕاهنـا تتـأذى هبـذا وت ؤانت لـست متعمـد، ٔامه يشء العمـد، متعمـد ويعـمل ٕاهنـا تتـأذى هبـذا وت ؤانت لـست متعمـد، ٔامه يشء العمـد، متعمـد ويعـمل ٕاهنـا تتـأذى هبـذا 
        . . . . اليشءاليشءاليشءاليشء

ت العـات العـات العـات العـايليليليل ؤانـت  ؤانـت  ؤانـت  ؤانـت ٔايًضا مثلها لو ٕان جاءك مريض قلب، وهو يتـأذى مـن رفـع الـصو ٔايًضا مثلها لو ٕان جاءك مريض قلب، وهو يتـأذى مـن رفـع الـصو ٔايًضا مثلها لو ٕان جاءك مريض قلب، وهو يتـأذى مـن رفـع الـصو ٔايًضا مثلها لو ٕان جاءك مريض قلب، وهو يتـأذى مـن رفـع الـصو 
متعمد تعمل ٕازعامتعمد تعمل ٕازعامتعمد تعمل ٕازعامتعمد تعمل ٕازعاجججج وعيا� يعملوا ٕازعا وعيا� يعملوا ٕازعا وعيا� يعملوا ٕازعا وعيا� يعملوا ٕازعاجججج وفزع هذا الرجل الكبري، كبري السن عنده  وفزع هذا الرجل الكبري، كبري السن عنده  وفزع هذا الرجل الكبري، كبري السن عنده  وفزع هذا الرجل الكبري، كبري السن عنده 

        . . . . قلب قلب قلب قلب مفمفمفمفات، يبقى ٔانت ضامنات، يبقى ٔانت ضامنات، يبقى ٔانت ضامنات، يبقى ٔانت ضامن

مهنام ٔانه جرح االٓخر دفعًا عن مهنام ٔانه جرح االٓخر دفعًا عن مهنام ٔانه جرح االٓخر دفعًا عن مهنام ٔانه جرح االٓخر دفعًا عن     لكلكلكلك واحد  واحد  واحد  واحد     وٕاذا وٕاذا وٕاذا وٕاذا جتجتجتجتارح رجالن، وزارح رجالن، وزارح رجالن، وزارح رجالن، وزمعمعمعمع    : : : : قال يف الاكيفقال يف الاكيفقال يف الاكيفقال يف الاكيف((((
 وجد، وما  وجد، وما  وجد، وما  وجد، وما اجلرح قداجلرح قداجلرح قداجلرح قد    صاحبه، ٔالن صاحبه، ٔالن صاحبه، ٔالن صاحبه، ٔالن     نفسه، وال بينة وجب عىل نفسه، وال بينة وجب عىل نفسه، وال بينة وجب عىل نفسه، وال بينة وجب عىل لكلكلكلك واحد مهنام ضامن  واحد مهنام ضامن  واحد مهنام ضامن  واحد مهنام ضامن 

مع ميينه يف مع ميينه يف مع ميينه يف مع ميينه يف     لكلكلكلك واحد مهنام  واحد مهنام  واحد مهنام  واحد مهنام     يدعيه من القصد مل يثبت، فوجب الضامن، والقول قول يدعيه من القصد مل يثبت، فوجب الضامن، والقول قول يدعيه من القصد مل يثبت، فوجب الضامن، والقول قول يدعيه من القصد مل يثبت، فوجب الضامن، والقول قول 
        ....,لشـهبات,لشـهبات,لشـهبات,لشـهبات    يندريندريندريندرئئئئ        نفي القصاص، ٔالن ما يدعيه حينفي القصاص، ٔالن ما يدعيه حينفي القصاص، ٔالن ما يدعيه حينفي القصاص، ٔالن ما يدعيه حيمتمتمتمتل، فيدرٔا عنه القصاص، ٔالنه ل، فيدرٔا عنه القصاص، ٔالنه ل، فيدرٔا عنه القصاص، ٔالنه ل، فيدرٔا عنه القصاص، ٔالنه 
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 واحـد  واحـد  واحـد  واحـد     ))))وٕان تلف واقع عىل ûوٕان تلف واقع عىل ûوٕان تلف واقع عىل ûوٕان تلف واقع عىل ûمئمئمئمئ غري متعد بنومه فهدر ٔالن النـا غري متعد بنومه فهدر ٔالن النـا غري متعد بنومه فهدر ٔالن النـا غري متعد بنومه فهدر ٔالن النـامئمئمئمئ مل جيـِن، ومل يتعـد مل جيـِن، ومل يتعـد مل جيـِن، ومل يتعـد مل جيـِن، ومل يتعـد
لكن مثè ال ينام فيه، لكن مثè ال ينام فيه، لكن مثè ال ينام فيه، لكن مثè ال ينام فيه، مفمفمفمفاذا حصل واحد مايش وقع اذا حصل واحد مايش وقع اذا حصل واحد مايش وقع اذا حصل واحد مايش وقع مفمفمفمفات، من يدفع ات، من يدفع ات، من يدفع ات، من يدفع ûûûûمئمئمئمئ يف ماكن و  يف ماكن و  يف ماكن و  يف ماكن و 

ا�ية، ٕان تلف واقع عىل ûا�ية، ٕان تلف واقع عىل ûا�ية، ٕان تلف واقع عىل ûا�ية، ٕان تلف واقع عىل ûمئمئمئمئ غري متعد بنومه، هذا قيد، النا غري متعد بنومه، هذا قيد، النا غري متعد بنومه، هذا قيد، النا غري متعد بنومه، هذا قيد، النامئمئمئمئ اكن غري متعد، يعين  اكن غري متعد، يعين  اكن غري متعد، يعين  اكن غري متعد، يعين 
هو ûهو ûهو ûهو ûمئمئمئمئ يف ماكن ينام فيه، فهدر، من ا®ي هدر؟ ا®ي مات، هدر، مـن امليـت  يف ماكن ينام فيه، فهدر، من ا®ي هدر؟ ا®ي مات، هدر، مـن امليـت  يف ماكن ينام فيه، فهدر، من ا®ي هدر؟ ا®ي مات، هدر، مـن امليـت  يف ماكن ينام فيه، فهدر، من ا®ي هدر؟ ا®ي مات، هدر، مـن امليـت 

 ٔالن النـا ٔالن النـا ٔالن النـا ٔالن النـامئمئمئمئ مل جيـن ومل يتعـد،  مل جيـن ومل يتعـد،  مل جيـن ومل يتعـد،  مل جيـن ومل يتعـد، الواقع ٔاو الناالواقع ٔاو الناالواقع ٔاو الناالواقع ٔاو النامئمئمئمئ؟ الواقع هو امليـت، يبقـى هـذا هـدر،؟ الواقع هو امليـت، يبقـى هـذا هـدر،؟ الواقع هو امليـت، يبقـى هـذا هـدر،؟ الواقع هو امليـت، يبقـى هـذا هـدر،
اعكس الصورة، لو ٕان النااعكس الصورة، لو ٕان النااعكس الصورة، لو ٕان النااعكس الصورة، لو ٕان النامئمئمئمئ û û û ûمئمئمئمئ يف ماكن مثè ال ينام فيه مث وقع عليه ٕانسان  يف ماكن مثè ال ينام فيه مث وقع عليه ٕانسان  يف ماكن مثè ال ينام فيه مث وقع عليه ٕانسان  يف ماكن مثè ال ينام فيه مث وقع عليه ٕانسان مفمفمفمفات ات ات ات 

        . . . . من ا®ي يضمن؟ هذا النامن ا®ي يضمن؟ هذا النامن ا®ي يضمن؟ هذا النامن ا®ي يضمن؟ هذا النامئمئمئمئ
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ٔاو صورة ٔاخرى، ٕانسان ûٔاو صورة ٔاخرى، ٕانسان ûٔاو صورة ٔاخرى، ٕانسان ûٔاو صورة ٔاخرى، ٕانسان ûمئمئمئمئ يف ماكن املـارة، مـاكن ميـر فيـه النـاس مث ينـام فيـه،  يف ماكن املـارة، مـاكن ميـر فيـه النـاس مث ينـام فيـه،  يف ماكن املـارة، مـاكن ميـر فيـه النـاس مث ينـام فيـه،  يف ماكن املـارة، مـاكن ميـر فيـه النـاس مث ينـام فيـه، 
فعىل النافعىل النافعىل النافعىل النامئمئمئمئ ضامن ما ٔاتلف من  ضامن ما ٔاتلف من  ضامن ما ٔاتلف من  ضامن ما ٔاتلف من الناس غري متوقعة ٕانسان يف هذا املاكن، فوقع الناس غري متوقعة ٕانسان يف هذا املاكن، فوقع الناس غري متوقعة ٕانسان يف هذا املاكن، فوقع الناس غري متوقعة ٕانسان يف هذا املاكن، فوقع مفمفمفمفات ات ات ات 

        . . . . هذا إالنسان ا®ي ماتهذا إالنسان ا®ي ماتهذا إالنسان ا®ي ماتهذا إالنسان ا®ي مات

وٕان تلف الناوٕان تلف الناوٕان تلف الناوٕان تلف النامئمئمئمئ فغري هدر  فغري هدر  فغري هدر  فغري هدر مفمفمفمفع قصد شـبه معد، وبدونه خطأ، ويف ع قصد شـبه معد، وبدونه خطأ، ويف ع قصد شـبه معد، وبدونه خطأ، ويف ع قصد شـبه معد، وبدونه خطأ، ويف لكلكلكلك مهنام الكفارة  مهنام الكفارة  مهنام الكفارة  مهنام الكفارة ((((
 ٕان تلف النا ٕان تلف النا ٕان تلف النا ٕان تلف النامئمئمئمئ، واحد سق، واحد سق، واحد سق، واحد سقطططط    ))))جان، وا�ية عىل عاقلته، حلصول التلف منهجان، وا�ية عىل عاقلته، حلصول التلف منهجان، وا�ية عىل عاقلته، حلصول التلف منهجان، وا�ية عىل عاقلته، حلصول التلف منه    مال مال مال مال     يف يف يف يف 

نـانـانـانـامئمئمئمئ، ٕامنـا يف ، ٕامنـا يف ، ٕامنـا يف ، ٕامنـا يف عىل ٕانسان موت، هذا معىل ٕانسان موت، هذا معىل ٕانسان موت، هذا معىل ٕانسان موت، هذا مىتىتىتىت، غري هدر، من ا®ي غري هـدر؟ هـذا ال ، غري هدر، من ا®ي غري هـدر؟ هـذا ال ، غري هدر، من ا®ي غري هـدر؟ هـذا ال ، غري هدر، من ا®ي غري هـدر؟ هـذا ال 
            . . . . حاü غري متعد، يعين ûحاü غري متعد، يعين ûحاü غري متعد، يعين ûحاü غري متعد، يعين ûمئمئمئمئ يف ماكن مثè ينام، لكن لو اكن متعد، يبقى هدر يف ماكن مثè ينام، لكن لو اكن متعد، يبقى هدر يف ماكن مثè ينام، لكن لو اكن متعد، يبقى هدر يف ماكن مثè ينام، لكن لو اكن متعد، يبقى هدر

وٕان سمل ,لوٕان سمل ,لوٕان سمل ,لوٕان سمل ,لغغغغ عاقل نفسه، ٔاو و�ه ٕاىل سا عاقل نفسه، ٔاو و�ه ٕاىل سا عاقل نفسه، ٔاو و�ه ٕاىل سا عاقل نفسه، ٔاو و�ه ٕاىل ساحبحبحبحب حاذق ليعلمه فغـرق مل يـضمنه املعـمل  حاذق ليعلمه فغـرق مل يـضمنه املعـمل  حاذق ليعلمه فغـرق مل يـضمنه املعـمل  حاذق ليعلمه فغـرق مل يـضمنه املعـمل ((((
 مساüٔ املدربني ٔاû ٔادربك يف الـسـباحة، ٔادربـك  مساüٔ املدربني ٔاû ٔادربك يف الـسـباحة، ٔادربـك  مساüٔ املدربني ٔاû ٔادربك يف الـسـباحة، ٔادربـك  مساüٔ املدربني ٔاû ٔادربك يف الـسـباحة، ٔادربـك ))))يفرط، لفعè ما ٔاذن فيهيفرط، لفعè ما ٔاذن فيهيفرط، لفعè ما ٔاذن فيهيفرط، لفعè ما ٔاذن فيه    مل مل مل مل     حيث حيث حيث حيث 

لـلـلـلـغغغغ عاقـل نفـسه ٕانـسان ,لـ عاقـل نفـسه ٕانـسان ,لـ عاقـل نفـسه ٕانـسان ,لـ عاقـل نفـسه ٕانـسان ,لـغغغغ عاقـل سـمل نفـسه ٔاو سـمل و�ه  عاقـل سـمل نفـسه ٔاو سـمل و�ه  عاقـل سـمل نفـسه ٔاو سـمل و�ه  عاقـل سـمل نفـسه ٔاو سـمل و�ه يف اجلري، ٕان سـمل ,يف اجلري، ٕان سـمل ,يف اجلري، ٕان سـمل ,يف اجلري، ٕان سـمل ,
الصغري ٕاىل ساالصغري ٕاىل ساالصغري ٕاىل ساالصغري ٕاىل ساحبحبحبحب يعمل السـباحة، حاذق مـدرب حـاذق H يف هـذا الـيشء، ليعلمـه  يعمل السـباحة، حاذق مـدرب حـاذق H يف هـذا الـيشء، ليعلمـه  يعمل السـباحة، حاذق مـدرب حـاذق H يف هـذا الـيشء، ليعلمـه  يعمل السـباحة، حاذق مـدرب حـاذق H يف هـذا الـيشء، ليعلمـه 
فغرق يقول مل يضمنه، يعين ليس هبـذه البـساطة، هـذا أالمـر ,لـضوابفغرق يقول مل يضمنه، يعين ليس هبـذه البـساطة، هـذا أالمـر ,لـضوابفغرق يقول مل يضمنه، يعين ليس هبـذه البـساطة، هـذا أالمـر ,لـضوابفغرق يقول مل يضمنه، يعين ليس هبـذه البـساطة، هـذا أالمـر ,لـضوابطططط، القاعـدة ، القاعـدة ، القاعـدة ، القاعـدة 

ن ,لـن ,لـن ,لـن ,لـغغغغ    عندû التعدي وغري التعدي، وهللا ٕاذا اكن هذا فيه تعدي يضمن، سـواء اكعندû التعدي وغري التعدي، وهللا ٕاذا اكن هذا فيه تعدي يضمن، سـواء اكعندû التعدي وغري التعدي، وهللا ٕاذا اكن هذا فيه تعدي يضمن، سـواء اكعندû التعدي وغري التعدي، وهللا ٕاذا اكن هذا فيه تعدي يضمن، سـواء اك
ٔاو غري ,لٔاو غري ,لٔاو غري ,لٔاو غري ,لغغغغ، ال تأخذ يف ماكن غريق ماكن مثè ال يسـبح فيه، وتقول ٔاعلمـه، لـيك ، ال تأخذ يف ماكن غريق ماكن مثè ال يسـبح فيه، وتقول ٔاعلمـه، لـيك ، ال تأخذ يف ماكن غريق ماكن مثè ال يسـبح فيه، وتقول ٔاعلمـه، لـيك ، ال تأخذ يف ماكن غريق ماكن مثè ال يسـبح فيه، وتقول ٔاعلمـه، لـيك 
يتعمل، لن يتعمل، هذا سـميوت، يبقى يضمن االٓن، يبقى ليس بـنفس الـسهوü الـيت يتعمل، لن يتعمل، هذا سـميوت، يبقى يضمن االٓن، يبقى ليس بـنفس الـسهوü الـيت يتعمل، لن يتعمل، هذا سـميوت، يبقى يضمن االٓن، يبقى ليس بـنفس الـسهوü الـيت يتعمل، لن يتعمل، هذا سـميوت، يبقى يضمن االٓن، يبقى ليس بـنفس الـسهوü الـيت 

        . . . . يذكرها يف املناريذكرها يف املناريذكرها يف املناريذكرها يف املنار

مل يـضمنه االٓمـر، ٔالنـه مل جيـن مل يـضمنه االٓمـر، ٔالنـه مل جيـن مل يـضمنه االٓمـر، ٔالنـه مل جيـن مل يـضمنه االٓمـر، ٔالنـه مل جيـن : : : : ٔاو ٔامر ملكفًا ئاو ٔامر ملكفًا ئاو ٔامر ملكفًا ئاو ٔامر ملكفًا يزنزنزنزنل بل بل بل برئرئرئرئًا، ٔاو يصعد ًا، ٔاو يصعد ًا، ٔاو يصعد ًا، ٔاو يصعد جشجشجشجشـرة فهـÉ بـهـرة فهـÉ بـهـرة فهـÉ بـهـرة فهـÉ بـه((((
 ٔايـًضا لـيس بـنفس الـصورة، لـيس  ٔايـًضا لـيس بـنفس الـصورة، لـيس  ٔايـًضا لـيس بـنفس الـصورة، لـيس  ٔايـًضا لـيس بـنفس الـصورة، لـيس ))))يتعد، ٔاشـبه ما لو ٔاذن H ومل يـأمرهيتعد، ٔاشـبه ما لو ٔاذن H ومل يـأمرهيتعد، ٔاشـبه ما لو ٔاذن H ومل يـأمرهيتعد، ٔاشـبه ما لو ٔاذن H ومل يـأمره        مل مل مل مل عليه، وعليه، وعليه، وعليه، و

، ٔاو ٔامر ملكفـا يـ، ٔاو ٔامر ملكفـا يـ، ٔاو ٔامر ملكفـا يـ، ٔاو ٔامر ملكفـا يـزنزنزنزنل بـل بـل بـل بـرئرئرئرئا، املعـىن ٕان ٔانـت عنـدك بـا، املعـىن ٕان ٔانـت عنـدك بـا، املعـىن ٕان ٔانـت عنـدك بـا، املعـىن ٕان ٔانـت عنـدك بـرئرئرئرئ        بنفس البساطة اليت ذكرهابنفس البساطة اليت ذكرهابنفس البساطة اليت ذكرهابنفس البساطة اليت ذكرها
مسدود، بمسدود، بمسدود، بمسدود، برئرئرئرئ فيه يشء، مث قلت � تعاىل سÉ  فيه يشء، مث قلت � تعاىل سÉ  فيه يشء، مث قلت � تعاىل سÉ  فيه يشء، مث قلت � تعاىل سÉ يليليليل هذا الب هذا الب هذا الب هذا البرئرئرئرئ، ف، ف، ف، فزنزنزنزنل هذا إالنـسان ل هذا إالنـسان ل هذا إالنـسان ل هذا إالنـسان 

 هـذا الـيشء، ويعـرف يف  هـذا الـيشء، ويعـرف يف  هـذا الـيشء، ويعـرف يف  هـذا الـيشء، ويعـرف يف مفمفمفمفات، يقول � ٔانت غري ضامن، ا®ي ٔاتيـت بـه H يفات، يقول � ٔانت غري ضامن، ا®ي ٔاتيـت بـه H يفات، يقول � ٔانت غري ضامن، ا®ي ٔاتيـت بـه H يفات، يقول � ٔانت غري ضامن، ا®ي ٔاتيـت بـه H يف
هذا اليشء، يعرف خطورته ؤابعاده وتلف يبقى فعـال ٔانـت غـري ضـامن، ال ٔانـت هذا اليشء، يعرف خطورته ؤابعاده وتلف يبقى فعـال ٔانـت غـري ضـامن، ال ٔانـت هذا اليشء، يعرف خطورته ؤابعاده وتلف يبقى فعـال ٔانـت غـري ضـامن، ال ٔانـت هذا اليشء، يعرف خطورته ؤابعاده وتلف يبقى فعـال ٔانـت غـري ضـامن، ال ٔانـت 
ٔاتيـت بــه ؤاتيـت بــه ؤاتيـت بــه ؤاتيـت بــه وننننزلتــه يف بــزلتــه يف بــزلتــه يف بــزلتــه يف بــرئرئرئرئ    جمجمجمجمــاري وهــو ال يعــرف ذ� فــاختنق ــاري وهــو ال يعــرف ذ� فــاختنق ــاري وهــو ال يعــرف ذ� فــاختنق ــاري وهــو ال يعــرف ذ� فــاختنق مفمفمفمفــات، نقــول � ال ــات، نقــول � ال ــات، نقــول � ال ــات، نقــول � ال 

        . . . . تضمن، طبًعا تضمن، يبقى ليس بنفس الصورة، ليك ال تترسع يف الفتوىتضمن، طبًعا تضمن، يبقى ليس بنفس الصورة، ليك ال تترسع يف الفتوىتضمن، طبًعا تضمن، يبقى ليس بنفس الصورة، ليك ال تترسع يف الفتوىتضمن، طبًعا تضمن، يبقى ليس بنفس الصورة، ليك ال تترسع يف الفتوى
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مل يـضمنه االٓمـر، ٔالنـه مل جيـن مل يـضمنه االٓمـر، ٔالنـه مل جيـن مل يـضمنه االٓمـر، ٔالنـه مل جيـن مل يـضمنه االٓمـر، ٔالنـه مل جيـن : : : :     جشجشجشجشـرة فهـÉ بـهـرة فهـÉ بـهـرة فهـÉ بـهـرة فهـÉ بـهٔاو ٔامر ملكفًا ئاو ٔامر ملكفًا ئاو ٔامر ملكفًا ئاو ٔامر ملكفًا يزنزنزنزنل بل بل بل برئرئرئرئًا، ٔاو يصعدًا، ٔاو يصعدًا، ٔاو يصعدًا، ٔاو يصعد((((
 هذه املسائل عـىل حـسب التعـدي  هذه املسائل عـىل حـسب التعـدي  هذه املسائل عـىل حـسب التعـدي  هذه املسائل عـىل حـسب التعـدي ))))يتعد، ٔاشـبه ما لو ٔاذن H ومل يأمرهيتعد، ٔاشـبه ما لو ٔاذن H ومل يأمرهيتعد، ٔاشـبه ما لو ٔاذن H ومل يأمرهيتعد، ٔاشـبه ما لو ٔاذن H ومل يأمره        عليه، ومل عليه، ومل عليه، ومل عليه، ومل 

        . . . . وعدمه، هذا الضابوعدمه، هذا الضابوعدمه، هذا الضابوعدمه، هذا الضابطططط

ٔاو تلف ٔاجري حلفر بٔاو تلف ٔاجري حلفر بٔاو تلف ٔاجري حلفر بٔاو تلف ٔاجري حلفر برئرئرئرئ ٔاو بنـاء  ٔاو بنـاء  ٔاو بنـاء  ٔاو بنـاء . . . . وٕان ٔامر غري ملكف وٕان ٔامر غري ملكف وٕان ٔامر غري ملكف وٕان ٔامر غري ملكف مضمضمضمضنه، ٔالنه تسبب يف ٕاتالفهنه، ٔالنه تسبب يف ٕاتالفهنه، ٔالنه تسبب يف ٕاتالفهنه، ٔالنه تسبب يف ٕاتالفه((((
يبين � حائيبين � حائيبين � حائيبين � حائطططط، ٔاو يصعد � ، ٔاو يصعد � ، ٔاو يصعد � ، ٔاو يصعد �  ٔانت اسـتأجرت ٕانسان ل  ٔانت اسـتأجرت ٕانسان ل  ٔانت اسـتأجرت ٕانسان ل  ٔانت اسـتأجرت ٕانسان ل ))))حائحائحائحائطططط هبدم وحنوه مل يضمنه هبدم وحنوه مل يضمنه هبدم وحنوه مل يضمنه هبدم وحنوه مل يضمنه

ـــيس هبـــذه  ـــصورة، ل ـــيس هبـــذه ال ـــًضا ل ـــضمنه، ٔاي ـــول مل ي ـــيس هبـــذه ـــرة، مث هـــÉ يق ـــصورة، ل ـــيس هبـــذه ال ـــًضا ل ـــضمنه، ٔاي ـــول مل ي ـــيس هبـــذه ـــرة، مث هـــÉ يق ـــصورة، ل ـــيس هبـــذه ال ـــًضا ل ـــضمنه، ٔاي ـــول مل ي ـــيس هبـــذه ـــرة، مث هـــÉ يق ـــصورة، ل ـــيس هبـــذه ال ـــًضا ل ـــضمنه، ٔاي ـــول مل ي جشجشجشجشـــرة، مث هـــÉ يق
        . . . . القاعدة اليت منيش علهيا التفريالقاعدة اليت منيش علهيا التفريالقاعدة اليت منيش علهيا التفريالقاعدة اليت منيش علهيا التفريطططط وعدم التفري وعدم التفري وعدم التفري وعدم التفريطططط، التعدي وعدم التعدي، التعدي وعدم التعدي، التعدي وعدم التعدي، التعدي وعدم التعدي....البساطةالبساطةالبساطةالبساطة

ٔاو ٔامكنه ٕأاو ٔامكنه ٕأاو ٔامكنه ٕأاو ٔامكنه ٕاجنجنجنجناء نفس من هلكة فمل يفعل مل يضمنه، ٔالنه مل ُهيلكه، ومل يتـسبب يف اء نفس من هلكة فمل يفعل مل يضمنه، ٔالنه مل ُهيلكه، ومل يتـسبب يف اء نفس من هلكة فمل يفعل مل يضمنه، ٔالنه مل ُهيلكه، ومل يتـسبب يف اء نفس من هلكة فمل يفعل مل يضمنه، ٔالنه مل ُهيلكه، ومل يتـسبب يف ((((
 ٕان ٕانسان يسـتطيع ٔان ينجـي ٕانـسان ويـدفع عنـه  ٕان ٕانسان يسـتطيع ٔان ينجـي ٕانـسان ويـدفع عنـه  ٕان ٕانسان يسـتطيع ٔان ينجـي ٕانـسان ويـدفع عنـه  ٕان ٕانسان يسـتطيع ٔان ينجـي ٕانـسان ويـدفع عنـه ::::املعىناملعىناملعىناملعىن    ))))عمل بهعمل بهعمل بهعمل بهلو مل يلو مل يلو مل يلو مل ي    كام كام كام كام     هالكه، هالكه، هالكه، هالكه، 

الرضر ومل يفعل هل يضمن ٔام ال؟ يقول مل يضمن ٔالنه مل هيلكه، يعين ٕانسان يـرى الرضر ومل يفعل هل يضمن ٔام ال؟ يقول مل يضمن ٔالنه مل هيلكه، يعين ٕانسان يـرى الرضر ومل يفعل هل يضمن ٔام ال؟ يقول مل يضمن ٔالنه مل هيلكه، يعين ٕانسان يـرى الرضر ومل يفعل هل يضمن ٔام ال؟ يقول مل يضمن ٔالنه مل هيلكه، يعين ٕانسان يـرى 
ٕانسان يغرق وهو يراه ٔامامه ومل ينقذه، ٔإانسان يغرق وهو يراه ٔامامه ومل ينقذه، ٔإانسان يغرق وهو يراه ٔامامه ومل ينقذه، ٔإانسان يغرق وهو يراه ٔامامه ومل ينقذه، ٔامضمضمضمضن ٔاو ال؟ كحمك رشعي ال تضمن، لكن ن ٔاو ال؟ كحمك رشعي ال تضمن، لكن ن ٔاو ال؟ كحمك رشعي ال تضمن، لكن ن ٔاو ال؟ كحمك رشعي ال تضمن، لكن 

إالنـسان، كـذ� إالنـسان، كـذ� إالنـسان، كـذ� إالنـسان، كـذ�  ٕان كنـت تـسـتطيع ٔان تنقـذ هـذا  ٕان كنـت تـسـتطيع ٔان تنقـذ هـذا  ٕان كنـت تـسـتطيع ٔان تنقـذ هـذا  ٕان كنـت تـسـتطيع ٔان تنقـذ هـذا ----تبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىل----تأمث عنـد هللا تأمث عنـد هللا تأمث عنـد هللا تأمث عنـد هللا 
ٕانسان يف حريق، ترى ٕانسان يف حريق ؤانت مل تنقذه ومتعمد، ٔانت غري ضـامن، ٕانسان يف حريق، ترى ٕانسان يف حريق ؤانت مل تنقذه ومتعمد، ٔانت غري ضـامن، ٕانسان يف حريق، ترى ٕانسان يف حريق ؤانت مل تنقذه ومتعمد، ٔانت غري ضـامن، ٕانسان يف حريق، ترى ٕانسان يف حريق ؤانت مل تنقذه ومتعمد، ٔانت غري ضـامن، 

        . . . . لكن تأمث ٔالنك قادر عىل ٕالكن تأمث ٔالنك قادر عىل ٕالكن تأمث ٔالنك قادر عىل ٕالكن تأمث ٔالنك قادر عىل ٕاجنجنجنجنائه فمل تفعلائه فمل تفعلائه فمل تفعلائه فمل تفعل

        ....    ٔاقول قؤاقول قؤاقول قؤاقول قويليليليل هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا يليليليل ولمك ولمك ولمك ولمك

        .... ا ا ا اننننهتـى ا�رس الثالث ٔاختمك ٔام محمد الظنهتـى ا�رس الثالث ٔاختمك ٔام محمد الظنهتـى ا�رس الثالث ٔاختمك ٔام محمد الظنهتـى ا�رس الثالث ٔاختمك ٔام محمد الظن
    


